
Najważniejsze uzgodnienia i wnioski z posiedzenia Rady Dyrektorów przy Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w dniu 17 

listopada  2016 r. 

 
Porządek posiedzenia: 
  17 listopada godz.13.30 

 

1. Powitanie gości i otwarcie spotkania – J M Rektor prof. dr hab. Maciej Pietrzak  ( 10 
min ) 

2. Przypomnienie uzgodnień  z ostatniego posiedzenia Rady Dyrektorów oraz 
omówienie  nowych elementów  współpracy z PWSZ w Lesznie – dyskusja Rady 
Dyrektorów  nt  proponowanych projektów  – dr Paweł Nitecki  ( 20 min ) 

3. Przedstawienie syntetycznych danych nt rekrutacji kierunków i specjalności 
kształcenia PWSZ oraz pochodzenia studentów w Lesznie – mgr inż. Damian Kędziora 
( 15 min ) 

4. Prezentacja narzędzi i metod  współpracy zewnętrznej   Szkół Ponadgimnazjalnych  – 
Dyrektorzy Szkół ( 40 min ): 
Dyr I. Szynkarek ; Dyr E.Gano : Dyr M. Marcinkowski 

5. Stałe wydarzenia  promocyjne PWSZ  - mgr Bianka Krzyżosiak  (10 min ) 
6. Podsumowanie i przyjęcie wniosków i uzgodnień - J M Rektor prof. dr hab. Maciej 

Pietrzak  ( 10 min) 
 

 

                                                                            Uzgodnienia 

1. J M Rektor przypomniał, że po pozytywnej opinii i Polskiej Komisji Akredytacyjnej i 

uzyskaniu zgody Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego - w PWSZ w Lesznie  na kierunku 

pedagogika zostały uruchomione studia II stopnia ( magisterskie) o profilu praktycznym. 

Ponadto J M Rektor poinformował, że PWSZ w Lesznie  otrzymała Certyfikat złoty " Uczelnia 

Liderów". Uczelnia została także wyróżniona Polską Nagrodą Innowacyjności za 

wypracowanie i wdrożenie modelu studiów dualnych. Te nagrody dobrze wpisują się w 18 

rocznicę powstania Uczelni. 

2.dr Paweł Nitecki podkreślił, że aby wzbudzić aspiracje edukacyjne i motywację do dalszej 

nauki poprzez zmniejszenie dystansu dzielącego szkołę od środowisk akademickich- chcemy 

stworzyć wspólny Kalendarz imprez , który będzie wysłany do wszystkich członków Rady. 

Została także umieszczona podstrona Rady Dyrektorów na głównej witrynie uczelni, którą 

administrować będzie Biuro Promocji i Karier PWSZ . 

3.  mgr inż. Damian Kędziora przedstawił syntetyczne  dane  nt rekrutacji kierunków i 

specjalności kształcenia PWSZ oraz pochodzenia studentów w Lesznie. 

4. Dyrektorzy Szkół  Dyr I. Szynkarek ; Dyr E.Gano : Dyr M. Marcinkowski przedstawili  

prezentacje narzędzi i metod  współpracy zewnętrznej  swoich  Szkół. 



5.Przewodnicząca Rady Dyrektorów mgr Irena Szynkarek poinformowała , że kolejne 

spotkanie Rady jest planowane na wiosnę 2017 r. 

 


