
Zarządzenie Nr 22/2019
Rektora PaństwowejWyższej Szkoly Zawodowejw Elblągu

z dnia 18 czerwca 2019r.

w sprawie powolania Rady Konsultacyjnej na kierunku studiów budownictwa
w InstytuciePolitechnicznym PWSZw Elblągu

Na podstawie an. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z póżn. zm.) urządza się, co następuje:

gi
Powołuje się Radę Konsultacyjną na kierunku studiów budownictwo w Instytucie
PolitechnicznymPWSZw Elblągu w składzie:

]) przedstawiciele Instytutu Politechnicmego PWSZ w Elblągu:
a) Dyrektor Instytutu Politechnicznego.
b) dwóch Zastępców Dyrektora Instytutu Politechnicznego,
c) przedstawiciele Instytutowej Komisji ds. Ksztalcenia na kierunku studiów

budownictwo wskladzie: przewodniczący, dwóch członków (nauczycieli
akademickich),

d) przedstawiciel Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Ksztalcenia- nauczyciel
akademicki firmujący kierunek studiów budownictwo delegowany przez
Przewodniczącego Komisji,

2) przedstawiciele firm i instytucji:
a) PrzedsiębiorstwoBudowlano-MontażoweELZAMBUD Sp. z o.o. w Elblągu

Prezes Zarządu
mgr inż. Piotr Boryszewski.

b) PrzedsiębiorstwoBudownictwaOgólnego „Pizemyslówka.03"
Właściciel
mgr inż. Antoni Klecha.

c) PrzedsiębiorstwoBudowlaneGrzegorzJankowiak w Elblągu
Wlasciciel
mgr inż. Grzegorz Jankowiak.

d) Warmińsko — Mazurska Okręgowa Izba InżynierówBudownictwaw Olsztynie
Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady
mgr inż. Janusz Nowak.

e) Warmińsko—Mazurska Okręgowa Izba InżynierówBudownictwaw Olsztynie
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Andrzej Stasiorowski.

i) Polski ZwiązekInżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddzial w Elblągu
Przewodniczący
mgr inż. Dariusz Urbański.
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Na spotkania Rady Konsultacyjnej mogą być upraszane także inne osoby, z głosem
doradczym.

@ 3
ObradomRady Konsultacyjnej przewodniczy Dyrektor Instytutu Politechnicznego.

@ 4
Ustala się następujący zakres działania Rady Konsultacyjnej:
]) omawianie zagadnień dotyczących:

a) perspektyw rozwoju branży budowlanej, szczególnie w regionie elbląskim,
b) potrzeb kadrowych firm i kompetencji wymaganych od kandydatów do pracy,
o) zakładanych efektów uczenia się i programu studiów na kierunku budawnicwa

ze wskazaniem kierunków ich d0skonaleuia,
d) praktyk zawodowych,
e) systemu aplikacyjnych prac dyplomowych,
i) innych, ważnych dla rozwoju kierunku studiów,

2) opiniowanie korekt efektów uczenia się,
3) opiniowanie zmian programowych istotnie wpływających na proces kształcenia.

@ 5
1. Posiedzenia Rady Konsultacyjnej odbywają co najmniej raz w roku akademickim.
2. W uzasadnionych przypadkach, ze względów organizacyjnych, dopuszcza się wyrażanie

opinii przez członków Rady Konsultacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej,
W oparciu o przysłane opinie sporządzany jest protokół, z którym zapoznawani są wszyscy
członkowie Rady Konsultacyjnej.
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Traci moc zarządzenie nr 39/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Elblągu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej na kierunku
„Budownictwo”w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu.

@ 7
Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.

R tor

prof. dr h inż. Z ig ew Walczyk


