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Mając na uwadze potrzebę doskonalenia efektywności kształcenia i sprostania oczekiwaniom 
rynku pracy, kierownictwo Wydziału Sztuki dąży do jak najszerszego zaangażowania w proces 
dydaktyczny przedstawicieli zewnętrznych, reprezentujących obszary działalności zbieżne  
z prowadzonymi na Wydziale kierunkami studiów. 
  

1. Rada Interesariuszy stanowi dobrowolne ciało opiniodawczo-doradcze i konsultacyjne 
utworzone z inicjatywy Dziekana Wydziału Sztuki powołane w trosce o zapewnienie 
wysokiej jakości kształcenia. 

2. Głównym celem współpracy jest przygotowanie studentów i absolwentów do kontaktów  
z otoczeniem rynkowym poprzez: 

• podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, w szczególności organizację konferencji 
naukowych, debat, bezpośrednich spotkań z pracownikami badawczo-
dydaktycznymi i studentami, przedstawicielami świata sztuki i kultury, 

• przygotowywanie wystaw, przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, 
• opiniowanie nowotworzonych kierunków studiów, powoływanie nowych 

specjalności, rozszerzanie oferty studiów podyplomowych, itp. odpowiadających 
na potrzeby rynku pracy, 

• umożliwienie studentom oraz absolwentom kierunków prowadzonych przez 
Wydział Sztuki odbycia praktyk i staży, 

• ukierunkowanie prowadzonych badań i realizacji plastycznych na aktualne 
zapotrzebowanie gospodarki. 

3. Członków Rady Interesariuszy powołuje się zarządzeniem Dziekana Wydziału Sztuki na 
wniosek dziekana Wydziału, Prodziekana lub Kierownika Katedry odpowiedzialnej za 
nadzór nad kierunkiem kształcenia. 

4. Członków Rady Interesariuszy powołuje się spośród przedstawicieli podmiotów 
gospodarczych, jednostek administracji rządowej i samorządowej, instytucji artystycznych 
i kulturalnych, osób i firm prywatnych oraz innych organizacji zainteresowanych jakością 
kształcenia studentów Wydziału Sztuki. 

5. Członkostwo w Radzie Interesariuszy jest dobrowolne. 
6. Rada Interesariuszy oraz jej członkowie mogą wydawać opinie i sugestie dotyczące 

planów i programów kształcenia oraz szeroko pojętej jakości kształcenia: 
• podczas posiedzeń Rady Interesariuszy, 
• w bezpośrednich konsultacjach z Dziekanem bądź osobą przez niego upoważnioną, 
• pisemnie. 

7. Zgłoszone opinie i sugestie dokumentuje się poprzez sporządzenie: 



• protokołu z posiedzenia Rady Interesariuszy, 
• notatki z konsultacji. 

8. Dziekan Wydziału Sztuki nie jest związany opiniami i sugestiami zgłoszonymi przez Radę 
Interesariuszy. 

9. Posiedzenia Rady Interesariuszy odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku akademickim. 
10. Rada Interesariuszy może wydawać opinie i sugestie niezależnie od liczby osób obecnych 

na posiedzeniu. 
11. Posiedzeniom Rady Interesariuszy przewodniczy Dziekan Wydziału Sztuki lub osoba 

przez niego upoważniona. 
12. Powiadomienia o posiedzeniu Rady Interesariuszy przesyła się pocztą elektroniczną na 

adresy e-mail wskazane przez członków Rady. 
13. Lista członków Rady Interesariuszy Wydziału Sztuki jest publikowana na stronie 

internetowej Wydziału.


