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RADA PROGRAMOWA 

 
Zasady ogólne 

 
1. Rada Programowa jest organem powoływanym przez Dziekana Wydziału na 

kierunkach otwieranych/modyfikowanych i/lub na specjalnościach 
otwieranych/modyfikowanych w ramach realizacji projektu „ZPR PWr – Zintegrowany 
Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej“ współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   

2. Rada Programowa jest kolegialnym organem doradczym, wspierającym działania 
Wydziału. Wnioski prac i zalecenia Rady, podjęte w sprawach należących do jej 
kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady Wydziału. 

3. Podstawowym celem działania Rady jest wymiana poglądów dotyczących przede 
wszystkim, jakości kształcenia na kierunkach/specjalnościach objętych projektem  
i oceny procesów adaptacyjnych absolwentów tychże kierunków/specjalności, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich przyszłych specjalności w nowych miejscach pracy, 
a także tworzenie warunków do głębszego powiązania środowiska naukowego  
i dydaktycznego z zakładami pracy, instytutami branżowymi oraz z innymi podmiotami 
zatrudniającymi absolwentów określonego kierunku/specjalności. Efektem 
końcowym prac Rady Programowej jest wypracowanie zaleceń do funkcjonujących 
programów kształcenia lub wytycznych dla nowo tworzonych kierunków/specjalności 
objętych projektem w kontekście ich dostosowania do potrzeb i oczekiwań otoczenia 
społeczno-gospodarczego.  

4. W skład Rady Programowej mogą wchodzić: 
a. Prodziekani lub wyznaczeni przez nich Pełnomocnicy 
b. Kierownicy jednostek wewnętrznych Wydziału (np. kierownicy 

Zakładów/Katedr, kierownicy kierunków studiów objętych projektem) lub 
wyznaczeni przez nich Pełnomocnicy 

c. Przedstawiciel Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 
d. Przedstawiciele zaproszonych do współpracy firm/instytucji branżowych 

związanych z dziedziną nauki Wydziału (udział otoczenia społeczno-
gospodarczego) 

e. Członkiem Rady może być również inny pracownik wybrany spośród minimum 
kadrowego kierunku.  

 
Zadania Rady Programowej 

 
1. Do zadań Rady Programowej należy m.in.: 

a) wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów 
kierunków/specjalności objętych projektem,  

b) opiniowanie w sprawie tworzenia i modyfikacji kierunków studiów  
i specjalności, 

c) opiniowanie programów studiów z punktu widzenia ich przydatności  
w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej, 

d) proponowanie wprowadzenia nowych elementów dydaktyki, w nowym, 
dotychczas nie realizowanym zakresie czy formule. 
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Tryb pracy Rady Programowej 

 
1. Radą Programową kieruje Przewodniczący wyłoniony spośród członków Rady  

i powołany przez Dziekana. 
2. Dokumenty opracowane przez Radę Programową powinny uwzględniać obowiązujące 

na Uczelni i Wydziale uchwały, zarządzenia oraz Regulamin studiów. 
3. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego zobowiązani są uczestniczyć w 

opracowaniu Raportu/Protokołu Rady Programowej podsumowującego jej prace.  
4. Z zebrania Rady Programowej sporządzany jest protokół wraz z listą obecności. 
5. Obsługę administracyjną prac Rady Programowej zapewnia sekretariat Dziekana.  

 
 
 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Kierownika Projektu oraz 
Przewodniczącego Komitetu Sterującego Projektu - Prorektora ds. Badań Naukowych  
i Umiędzynarodowienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


