Najważniejsze uzgodnienia i wnioski z posiedzenia Rady Dyrektorów przy Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w dniu 10 grudnia
2015 r.
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie i otwarcie spotkania oraz ukazanie innowacyjnej roli PWSZ im. J. A.
Komeńskiego w Lesznie – Rektor prof. dr hab. Maciej Pietrzak.
2. Założenia powołania Rady Dyrektorów Szkół

oraz proponowane płaszczyzny

współpracy – dr Paweł Nitecki.
3. Przedstawienie kierunków i specjalności kształcenia – mgr inż. Damian Kędziora.
4. Metodyka kształcenia dualnego na kierunkach inżynierskich – doc. dr inż. Eugeniusz
Krysiak.
5. Współpraca Uczelni z zagranicą – mgr Mikołaj Zgaiński.
6. Wykorzystanie kanałów promocji do realizacji działań promocyjnych PWSZ im. J. A.
Komeńskiego w Lesznie w latach 2014 – 2015. Planowane działania promocyjne
rekrutacji 2016/2017. Propozycje współpracy – mgr Bianka Krzyżosiak.
7. Rola Rady Dyrektorów Szkół według opinii zaproszonych Gości – dyskusja.
8. Zapoznanie z projektem regulaminu działania i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu działania Rady Dyrektorów Szkół.
9. Wybór Prezydium Rady Dyrektorów Szkół (głosowanie tajne).
10. Podsumowanie i przyjęcie wniosków i uzgodnień – Rektor prof. dr hab. Maciej
Pietrzak.
Uzgodnienia
1. Pan Rektor prof. dr hab. Maciej Pietrzak poinformował, że nasza leszczyńska Uczelnia
przechodzi transformację, której podstawą jest przyjęta z biznesu koncepcja zarządzania
usługami edukacyjnymi. Określa ona między innymi wspieranie otwartych systemów
komunikacyjnych, zapewniających dostępność, wszechstronność i aktualność informacji
,dzięki wdrożeniu elektronicznych narzędzi informatycznych oraz zespołowych form pracy.
Aby tego dokonać potrzebna jest trwała i sformalizowana współpraca ze specjalistami
najwyższej klasy spoza szkoły wyższej ( Dyrektorzy Szkół i Przedsiębiorstw) ,którzy oferują
wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz potrzebne środowisko dla przeprowadzenia zmian.
2.Na początek prac Rady dr Paweł Nitecki przygotował propozycję kilku płaszczyzn
wzajemnej współpracy w zakresie dydaktyki akademickiej, jak również projektów

społecznych, kulturalnych czy popularnonaukowych. Jedną z ciekawszych wydaje się być
wspieranie bibliotek szkolnych w przekształcaniu się w nowoczesne, wielofunkcyjne centra
dostępu do informacji, kultury i edukacji oraz praca z uczniami uzdolnionymi pod kierunkiem
pracowników naukowych instytutów PWSZ. Istotną także w profilowaniu rozwoju
zawodowego młodych ludzi ma być aktywność grup studentów-wolontariuszy, którzy będą
mogli również realizować przygotowane przez siebie projekty na terenie współpracujących
szkół. Wszystkie powyższe działania mają w sumie podnieść efektywność i atrakcyjność
kształcenia oraz zmniejszyć dystans dzielący szkołę ponadgimnazjalną od środowisk
naukowych uczelni poprzez współpracę grona dydaktycznego szkół z kadrą naukową PWSZ.
Propozycje zostały przyjęte przez obecnych na spotkaniu wszystkich zaproszonych
Dyrektorów Szkół .
3. Pan Rektor przedstawił projekt Regulaminu, który został omówiony i przyjęty w formie
uchwały. Omówiona została nazwa Rady Dyrektorów, cel Rady Dyrektorów, Skład Rady i
Prezydium Rady Dyrektorów oraz jej okres kadencji (dwa lata). Najważniejszym aktem tego
spotkania były wybory

Prezydium Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych na

dwuletnią kadencję. Przewodniczącym Rady Dyrektorów została wybrana w tajnym
głosowaniu mgr Irena Szynkarek, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie;
Zastępcą Przewodniczącego Rady Dyrektorów został Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych z
Gostynia mgr Maciej Marcinkowski, natomiast Sekretarzem Rady Dyrektorów wybrano
mgr Małgorzatę Durek, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kościana.
Opiekunem merytorycznym Rady Dyrektorów ze strony Uczelni został dr Paweł Nitecki Pełnomocnik Rektora, Koordynator ds. działalności promocyjnej Instytutów PWSZ w
Lesznie.

