
  

Uchwała nr 13/2018 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

z dnia 19 marca 2018 roku 
 
w sprawie powołania Rad Programowych dla poszczególnych kierunków kształcenia  
prowadzonych w ramach Instytutów w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 
 
Działając na podstawie § 31 ust. 1 pkt 24 Statutu PWSW  oraz realizując Uchwały Senatu 
PWSW w Przemyślu nr 69/2015 z dnia 17 grudnia 2015 oraz nr 9/2017 z dnia 29 maja 2017 
roku, i mając na uwadze konieczność ciągłego monitorowania i doskonalenia planów 
i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Instytutach PWSW, Senat 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się w poszczególnych Instytutach PWSW w Przemyślu Rady Programowe dla 
kierunków kształcenia prowadzonych w tych Instytutach. 

 
§ 2 

Decyzję o powołaniu oraz odwołaniu, lub wprowadzeniu zmiany składu osobowego Rady 
Programowej dla danego kierunku kształcenia podejmuje Dyrektor Instytutu na wniosek 
kierownika kierunku. 
 

§ 3 

W skład Rady Programowej dla kierunku wchodzą: 
− kierownik kierunku - przewodniczący, 

oraz 4 członków, w tym: 
− nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, 
− nauczyciel akademicki z doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią, 
− przedstawiciel pracodawców, 
− przedstawiciel studentów. 

 
§ 4 

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Programowej z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Dyrektora Instytutu, jednak nie rzadziej niż raz w semestrze. 

 
§ 5 

Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane. 
 

§ 6 

Do obowiązków i kompetencji Rady Programowej należy: 
− systematyczna okresowa ocena jakości oraz doskonalenie programów kształcenia, 
− uaktualnianie planów oraz programów kształcenia zgodnie z wytycznymi MNiSW, 
− Rada Programowa pełni rolę organu doradczego i wspomagającego działania 

Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w zakresie monitorowania jakości 
i doskonalenia programów kształcenia w tym monitorowania stopnia osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia. 



  

W tym w szczególności: 
− zadaniem Rady jest właściwy dobór i sekwencja przedmiotów, form zajęć 

dydaktycznych i ich wzajemnych proporcji, w tym proponowanie niezbędnej ilości 
zajęć o charakterze laboratoryjnym i projektowym wymaganych do osiągnięcia 
założonych efektów kształcenia na danym kierunku, 

−  Rada czuwa nad poprawnością wykonywania prac etapowych oraz dyplomowych, 
w tym nad doborem tematów prac dyplomowych, zwłaszcza ich zgodności 
z kierunkiem kształcenia oraz kontroli prac pod kątem spełniania wymogów prac 
inżynierskich, eliminując prace o charakterze opisowym już w trakcie ich formowania, 

− Rada zapewnia pomoc w rozszerzaniu współpracy technicznej, naukowej 
i dydaktycznej z zakładami pracy, zwłaszcza w organizowaniu praktyk zawodowych 
oraz prac dyplomowych zamawianych, 

− monitoruje oczekiwania pracodawców wobec absolwentów kierunku, 
− Rada określa zasady postępowania w przypadku zaliczania praktyki na podstawie 

wykonywania pracy zawodowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
przez studenta, 

− opiniuje wnioski w sprawie tworzenia i zamykania  kierunków studiów i specjalności, 
− udziela wsparcia w procesie akredytacji oraz w innych procesach zewnętrznej oraz 

wewnętrznej oceny danego  kierunku kształcenia. 
 

§ 7 

Rady Programowe dla poszczególnych kierunków kształcenia w PWSW w ramach swoich 
kompetencji  uwzględniają także  specyfikę kształcenia na danym kierunku studiów. 

 
§ 8 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Rektor PWSW w Przemyślu. 
 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 


