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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§1. 

1. Celem Systemu interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych zwanego dalej 
Systemem, jest zapewnienie wysokiej kultury jakości kształcenia na wszystkich 
kierunkach studiów oraz ustanowienie zasad regulujących współpracę Uczelni  
z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie kształtowania oferty 
edukacyjnej Uczelni. 

2. System służy do określenia roli, zadań, kompetencji oraz form i płaszczyzn 
współpracy Uczelni z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.  

3. System jest jednym z elementów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia. 

4. Systemowi podlegają interesariusze wewnętrzni, czyli pracownicy Uczelni oraz jej 
studenci i uczestnicy. 

5. Systemowi podlegają także interesariusze zewnętrzni, czyli przedstawiciele 
pracodawców; absolwenci; kandydaci na studia oraz inne podmioty zewnętrzne  
i osoby spoza Uczelni merytorycznie kompetentne do nawiązania współpracy 
bądź wyrażenia opinii w danej sprawie. Do grupy interesariuszy zewnętrznych 
należą m. in.: 
1) służby mundurowe oraz władze samorządowe lokalne i regionalne (np.: policja, 

wojsko, prezydenci miast, rady miast, starostwa powiatowe i urzędy 
marszałkowskie województw), 

2) organizacje związane z powiatowym i lokalnym rynkiem pracy (np.: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i Gdańsku, Powiatowy Urząd Pracy  
w Gliwicach, Bartoszycach, Giżycku i Jaworznie). 

3) pracodawcy i instytucje otoczenia biznesu (np.: Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Poznaniu, Pomorska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Gdańsku, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Katowicach, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa), 

4) stowarzyszenia naukowo-techniczne, szkoły oraz uczelnie krajowe  
i zagraniczne, 

5) osoby niebędące pracownikami bądź studentami/uczestnikami studiów 
Uczelni, a mające kompetencje w przedmiotowej sprawie.  

6. Skład grup interesariuszy zewnętrznych ma charakter otwarty i jest aktualizowany 
na bieżąco przez prorektora ds. kontaktów.  

7. Interesariusze zewnętrzni mogą wchodzić w skład wydziałowych rad 
pracodawców ds. oceny praktycznego kształcenia studentów.  

8. Dokładne wyszczególnienie składu i kompetencji rad pracodawców, o których 
mowa w ust. 7 reguluje odrębne zarządzenie rektora.  

Rozdział 2 
ROLE, ZADANIA I KOMPETENCJE INTERESARIUSZY  

WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
§2. 

1. Do głównych ról, zadań i kompetencji interesariuszy wewnętrznych  
i zewnętrznych należy uczestniczenie w: 
1) procesie zapewniania jakości i budowania wysokiej kultury jakości, 
2) określaniu koncepcji kształcenia danego kierunku studiów, a w tym profilu, 

celu, efektów i perspektyw jego rozwoju, 
3) wyrażaniu opinii dotyczących jakości kształcenia, 
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4) procesie określania i weryfikacji efektów uczenia, 
5) działaniach promocyjno-informacyjnych, 
6) współpracy na rzecz aktywnej edukacji dla bezpieczeństwa, 
7) współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie dydaktyki nauczania lub 

organizowania szkoleń, 
8) współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej, 
9) współpracy w zakresie działalności wydawniczej i bibliotecznej,  
10) innych zakresach działalności Uczelni adekwatnie do posiadanych 

kompetencji. 
2. Swoje role, zadania i kompetencje interesariusze wewnętrzni mogą realizować m. 

in. poprzez: 
1) wyrażanie opinii na temat utworzenia nowych wydziałów i kierunków studiów, 
2) wyrażanie opinii na temat programów kształcenia, w tym efektów uczenia  

i planów studiów, odnoszących się wniosków składanych do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie uprawnień do prowadzenia 
kształcenia na kierunkach planowanych do utworzenia przez Uczelnię, 

3) wyrażanie opinii na temat różnorodnych aspektów realizacji procesu 
kształcenia, warunków pracy i rozwoju naukowego oraz potrzeb studentów, 
zwłaszcza w zakresie doskonalenia ich wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych studentów, 

4) wyrażanie opinii na temat weryfikacji zakładanych do osiągnięcia efektów 
uczenia, 

5) udział w działaniach promocyjno-informacyjnych, 
6) promowanie szeroko pojmowanej edukacji dla bezpieczeństwa, 
7) uczestnictwo w prowadzonych w Uczelni badaniach, projektach naukowych, 

konferencjach i sympozjach, 
8) inne przedsięwzięcia mające na celu budowanie wysokiej kultury jakości  

w Uczelni. 
3. Swoje role, zadania i kompetencje interesariusze zewnętrzni mogą realizować m. 

in. poprzez: 
1) działania wyrażone w ust. 2 pkt 1-7, 
2) wskazywanie aktualnych potrzeb pracodawców w zakresie oczekiwanych 

umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych studentów, 
3) monitorowanie oraz wskazywanie zmian w odniesieniu do oczekiwań 

pracodawców w zakresie, o którym mowa w pkt. 2, 
4) wspólną realizację założeń strategicznych Uczelni, w tym prowadzonych 

kierunków studiów, 
5) organizowanie praktyk i staży zawodowych dla studentów,  
6) organizowanie wymiany krajowej i międzynarodowej w celach dydaktycznych 

bądź szkoleniowych, 
7) prowadzenie specjalistycznych wykładów i innych form zajęć dydaktycznych, 
8) przedstawianie atrakcyjnych ofert staży i praktyk zawodowych dla studentów, 
9) dofinansowanie działalności Uczelni związanej z podnoszeniem poziomu 

jakości kształcenia, 
10) realizację zadań związanych w praktycznym profilem kształcenia w Uczelni, 
11) realizację zadań związanych z działalnością wydawniczą i biblioteczną,   
12) inne przedsięwzięcia mające na celu budowanie wysokiej kultury jakości  

w Uczelni. 
 

Rozdział 3 
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PROCEDURY WYKONAWCZE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM 
INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 

§3. 
Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi odbywa się na zasadach 
wynikających z wewnętrznych regulacji Uczelni, do których przede wszystkim 
należą: 
1) kompetencyjne i szczegółowe zakresy obowiązków – w odniesieniu do 

pracowników Uczelni, 
2) Regulamin studiów oraz Regulamin samorządu studenckiego – w odniesieniu 

do studentów, 
3) Regulamin studiów podyplomowych – w odniesieniu do uczestników Uczelni. 

§4. 
1. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi odbywa się m. in. poprzez: 

1) podpisanie umowy bądź porozumienia w formie pisemnej między Uczelnią  
a podmiotem, 

2) podpisanie listu intencyjnego wyrażającego deklarację przyszłej współpracy 
bądź poparcie przedsięwzięć podejmowanych przez Uczelnię, 

3) wyrażenie opinii w formie pisemnej dotyczącej działań Uczelni mających na 
celu budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia. 

2. Umowa, porozumienie oraz list intencyjny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą 
określać: 
1) możliwość prowadzenia zajęć ze studentami, w szczególności praktycznych, 
2) udział interesariuszy w opracowywaniu programu kształcenia, 
3) sposób dofinansowania przedsięwzięć Uczelni mających na celu podnoszenie 

poziomu jakości kształcenia, 
4) efekty uczenia, 
5) sposób i formy realizacji praktyk, 
6) współpracę w zakresie badan i projektów naukowych oraz organizacji 

naukowych przedsięwzięć (np. konferencji, sympozjów czy seminariów), 
7) współpracę w zakresie wymiany krajowej i międzynarodowej w celach 

dydaktycznych bądź szkoleniowych, 
8) udział podmiotu w działaniach promocyjno-informacyjnych inicjatyw podpisanie 

umowy bądź porozumienia w formie pisemnej między Uczelnią a podmiotem, 
9) współpracę w zakresie działalności bibliotecznej, 
10) współpracę w zakresie działalności wydawniczej, 
11) współpracę w zakresie innych przedsięwzięć wpływających na podnoszenie 

poziomu jakości kształcenia w Uczelni. 
3. Wyrażenie opinii, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może dotyczyć: 

1) oceny koncepcji kształcenia na danym kierunku studiów (w tym jego celów, 
efektów oraz perspektyw i strategii rozwoju), 

2) programów kształcenia, w tym efektów uczenia na wybranych kierunkach, 
poziomach, formach i profilach studiów,  

3) związków kierunków studiów z wymogami rynku pracy, 
4) monitorowania losów absolwentów w celu oceny efektów uczenia na rynku 

pracy, 
5) oceny działalności Uczelni w zakresie systemu zapewnienia jakości 

kształcenia, 
6) innych obszarów związanych z budowaniem przez Uczelnię wysokiej kultury 

jakości kształcenia. 
§5. 
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1. W Uczelni prowadzi się bazę interesariuszy zewnętrznych tworzoną na podstawie 
podpisanych umów, porozumień i listów intencyjnych oraz wyrażonych opinii. 

2. Baza interesariuszy zewnętrznych jest prowadzona na bieżąco i odzwierciedla 
całościowy udział interesariuszy zewnętrznych w przedsięwzięciach Uczelni. 

3. Odpowiedzialnym za nadzór nad właściwych prowadzeniem bazy, jej bieżącym 
aktualizowaniem i monitorowaniem przedsięwzięć z udziałem interesariuszy 
zewnętrznych jest prorektor ds. kontaktów. 

4. Prorektor ds. kontaktów w terminie do dnia 30 czerwca opracowuje zbiorczy, 
roczny raport dotyczący współpracy z interesariuszami zewnętrznymi wraz  
z oceną implementacji zawartych umów i porozumień oraz wnioskami i propozycją 
działań mających na celu rozwój Uczelni w zakresie współpracy z interesariuszami 
zewnętrznymi.  

 


