
Załącznik do zarządzenia nr 3/2020 Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM z dnia 21
lutego 2020 roku

Regulamin 

Społecznej Rady Pracodawców  Wydziału Psychologii i Kognitywistyki 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

§ 1

Społeczna  Rada  Pracodawców Wydziału  Psychologii  i  Kognitywistyki  (WPiK)  Uniwersytetu  im.

Adama Mickiewicza  w  Poznaniu,  zwana  dalej  Radą,  jest  ciałem  konsultacyjnym  i  doradczym,

działającym na rzecz wspierania rozwoju Wydziału, a także rozwoju współpracy pomiędzy WPiK

UAM  a  podmiotami  społeczno-gospodarczymi.  Jako  ciało  opiniotwórcze  ma  wpływ  na

kształtowanie polityki  edukacyjnej Wydziału oraz na dostosowanie i  upraktycznienie programów

studiów  tak,  aby  umiejętności  absolwentów  WPiK  były  zgodne  

z oczekiwaniami ryku pracy.

§ 2

1. Członkowie Rady powoływani są przez Dziekana WPiK na okres jego kadencji.

2. Uczestnictwo w Radzie ma charakter dobrowolny.

§ 3

1. Rada liczy co najmniej 6 członków.

2. W skład Rady wchodzą:

1) prodziekan WPiK ds. współpracy, będący Przewodniczącym Rady,

2) co najmniej jeden przedstawiciel studentów lub absolwentów Wydziału,

3) przedstawiciele  pracodawców,  wyłonieni  spośród  przedstawicieli  biznesu,  organizacji

pozarządowych,  organów  samorządu  terytorialnego,  przedstawicieli  placówek

psychologicznych lub medycznych i innych instytucji współpracujących z WPiK oraz osoby

zasłużone dla Wydziału.

§ 4

Do kompetencji i zadań Rady należą:

1. podejmowanie inicjatyw służących poszerzaniu współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-

gospodarczym,

2. opiniowanie  organizacji i przebiegu kształcenia, a szczególnie w obszarze zgodności efektów

kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz potwierdzania uzyskiwanych kwalifikacji w zakresie

obowiązujących aktów prawnych,

3. promowanie kierunków kształcenia Wydziału,

4. podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi studenckich praktyk zawodowych,



5. podejmowanie inicjatyw ułatwiających start zawodowy studentów,

6. współpraca z Wydziałem w ramach realizacji grantów i projektów (np. granty PO WER).

§ 5

Członkowie Rady mają prawo do:

1) publikowania  wybranych  ogłoszeń  rekrutacyjnych  na  stronie  internetowej  i  portalach

społecznościowych Wydziału,

2) uczestniczenia w konferencjach organizowanych przez Wydział,

3) uczestniczenia w posiedzeniach komisji programowych.

§ 6

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.

2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

3. Posiedzenia  Rady  zwołuje  Przewodniczący  Rady  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  co

najmniej 50% członków Rady.

4. Przewodniczący ma prawo zaprosić na swoje posiedzenie inne osoby właściwe merytorycznie z

uwagi na poruszane na posiedzeniu problemy.

5. Posiedzenia  Rady  są  protokołowane.  Protokoły  z  posiedzeń  są  zatwierdzane  przez

Przewodniczącego  

i są przechowywane w Biurze Obsługi Wydziału.


