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Regulamin  

Rady Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym przy Wydziale Nauk o Ziemi 

i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

§ 1 

Rada Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (zwana dalej Radą) działa przy 

Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu (WNOZIGP UMK). 

§ 2 

Celem Rady jest budowanie pozytywnych relacji między nauką, edukacją a otoczeniem 

społeczno-gospodarczym przynoszących obustronną satysfakcję i wymierne korzyści dla 

pracowników i studentów WNOZIGP UMK oraz uczestniczących instytucji i firm.  

 

§ 3 

1. Radę powołuje dziekan, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej na kadencję 5 letnią.  

2. W skład Rady wchodzą wybitni praktycy – przedsiębiorcy i menedżerowie oraz 

reprezentanci: 

 Przedstawiciele organów jednostek samorządowych  

 Firm i instytucji współpracujących z Wydziałem; 

oraz 

 dziekan Wydziału;  

 prodziekan ds. kształcenia 

 prodziekan ds. studentów 

 przewodniczący rad dyscyplin naukowych działających na WNoZiGP UMK; 

 pełnomocnik Dziekana ds. Projektów i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-

Gospodarczym na WNoZiGP UMK; 

 w pracach Rady mogą brać udział również inni nauczyciele akademiccy. 

3. Rada może zapraszać do współpracy osoby spoza jej składu. Osoby te mogą pełnić funkcję 

doradczą. 

§ 4 

1. Działalnością Rady kieruje Przewodniczący. W razie jego nieobecności funkcję tę przejmuje 

Wiceprzewodniczący.  



 

 
 

 

2. Przewodniczącym Rady może być jedynie osoba reprezentująca pracodawców.  

3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonywany jest na pierwszym 

posiedzeniu Rady. 

§ 5  

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku, a w razie potrzeby częściej.  

2. Władze WNoZiGP UMK są zobowiązane do udostępnienia pomieszczenia umożliwiającego 

przeprowadzenie posiedzenia Rady lub oprogramowania do prowadzenia obrad w formie 

zdalnej.  

3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący wskazując porządek obrad posiedzenia.  

4. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia, członków Rady powiadamia się na co najmniej 

7 dni przed posiedzeniem.  

§ 6 

1. Rada zajmuje stanowisko w formie opinii i wniosków w zakresie rozpatrywanych spraw.  

jeśli w posiedzeniu uczestniczy większość jej członków.  

2. Rada podejmuje decyzje lub zajmuje stanowisko większością głosów, w głosowaniu 

jawnym.  

3. Rada może zajmować stanowisko w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

4. W imieniu Rady dokumenty podpisuje Przewodniczący, a w jego zastępstwie 

Wiceprzewodniczący.  

§ 7 

1. Rada pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej UMK, przy którym działa, w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu badań 

naukowych oraz jakości kształcenia studentów, zgodnie z potrzebami i wymogami 

współczesnego rynku pracy.  

2. Rada realizuje swoje funkcje przez:  

a. wskazywanie obszarów badawczych zgodnych z zapotrzebowaniem sfery gospodarki 

oraz społeczeństwa; 

b. opiniowanie programów kształcenia realizowanych na WNOZIGP UMK;  

c. inspirowanie nowych metod i treści kształcenia;  

d. wskazywanie obszarów badawczych, zgodnych z potrzebami otoczenia społeczno-

gospodarczego.  

§ 8 



 

 
 

 

1. Do zadań Rady w sferze nauki należy:  

a. wymiana informacji i doświadczeń z obszaru działalności obydwu środowisk: 

naukowego oraz biznesu i praktyki; 

b. identyfikacja możliwych pól współpracy w zakresie wspólnych badań naukowych i 

implementacji wyników badań do sfery gospodarki oraz społeczeństwa; 

c. zgłaszanie i realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych, w tym projektów 

unijnych; 

d. wdrażanie uzyskanych wyników i rozwiązań do sfery gospodarki oraz społeczeństwa; 

e. udział w wydarzeniach organizowanych przez Wydział i jego partnerów z otoczenia 

społeczno-gospodarczego poprzez  wsparcie ich organizacji, np. konferencje, seminaria, 

spotkania biznesowe, itp. 

2. Do zadań Rady w sferze kształcenia należy wyrażanie opinii na temat tworzenia kierunków 

studiów i modyfikacji programów kształcenia studiów prowadzonych przez WNoZiGP, a 

zwłaszcza dostosowania programów studiów i założonych efektów kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów i studiach podyplomowych do potrzeb rynku pracy oraz 

oczekiwań pracodawców wobec absolwentów WNoZIGP UMK w zakresie wiedzy, 

umiejętności i postaw społecznych, a w szczególności: 

a. dostarczanie pracodawcom wiedzy o kierunkach i profilach kształcenia na WNoZiGP; 

b. okresowy monitoring i ocena programów oraz efektów kształcenia w kontekście 

wymagań otoczenia społeczno-gospodarczego; 

c. zgłaszanie wniosków powołania nowych kierunków studiów i specjalności; 

d. rozpatrywanie wniosków interesariuszy zewnętrznych przy projektowaniu programów 

kształcenia; 

e. wspólnie organizowanie studiów podyplomowych, kursów, seminariów oraz innych form 

kształcenia; 

f.  prowadzenie wybranych zajęć przez specjalistów posiadających doświadczenie 

zawodowe w zakresie realizowanych treści kształcenia;  

g. udział przedstawicieli Rady w komisjach programowych kierunków studiów; 

h. wsparcie działań Wydziału w pozyskiwaniu miejsc odbywania staży i praktyk dla 

studentów i absolwentów; 

i.  opiniowanie i modyfikacja programów praktyk w porozumieniu z przedsiębiorstwami, 

instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi i mediami;  



 

 
 

 

j.  zgłaszanie problematyki prac dyplomowych użytecznych dla otoczenia społeczno-

gospodarczego, rozwijanie indywidualnych form pracy ze studentami w ramach ich prac 

dyplomowych. 

§ 9 

Regulamin uzyskał pozytywną opinię Rady Dziekańskiej w dniu 29 stycznia 2021 roku, 

wchodzi w dniu opublikowania Zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej UMK. 

 

 


