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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Rada Programowa - Dokument powołujący
Piękne i najbardziej wartościowe zadanie Szkoły Wyższej to kształtowanie postaw i
umiejętności studentów w dążeniu do poznawania prawdy i zdobywania wiedzy. Nowoczesna
Szkoła uczy myślenia naukowego i wychowuje studentów na ludzi otwartych, ciekawych
świata i odpowiedzialnych. Jednym z istotnych zadań jest przygotowanie młodych ludzi do
umiejętnego budowania swej drogi zawodowej po zakończeniu studiów.

Powyższe cele i zadania stawia przed sobą także Instytut Lingwistyki Stosowanej. Uznając,
iż do ich realizacji niezbędna jest bliska współpraca z osobami doświadczonymi, które
osiągnęły wysokie pozycje w życiu zawodowym i społecznym, które cieszą się autorytetem,
jednocześnie reprezentują zarówno naukę i dydaktykę jak i środowisko spoza Szkoły,
Instytut powołuje Radę Programową Instytutu Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie.
Celem Rady jest bliska, merytoryczna współpraca z Instytutem, której podstawowe założenia
obejmują wymianę poglądów, doświadczeń i idei w obszarach:


jakości kształcenia w ramach Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem platformy
programowej,



procesów przygotowania absolwentów Instytutu do rozpoczęcia kariery zawodowej,



tworzenia warunków do transparentnego powiązania środowiska naukowego i
dydaktycznego z biznesem.

Rada Programowa jest organem doradczym, wspierającym działania statutowe Instytutu.
Zasady działania Rady Programowej określa Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora
Instytutu .
W skład pierwszej Rady Programowej Instytutu Lingwistyki Stosowanej powołani zostali:
mgr Roman Wieczorek
mgr Jolanta Mikołajczak
mgr Krystyna Łasowska
mgr Marek Pawełkiewicz
dr hab. Paweł Scheffler, prof.
dr hab. Magda Potok, prof.
dr Magdalena Konkiewicz
mgr Karolina Stróżycka
Patryk Sekulski
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Instytut Lingwistyki Stosowanej
Rada Programowa - Regulamin
& 1.
1. Rada Programowa Instytutu Lingwistyki Stosowanej jest organem doradczym,
wspierającym działania statutowe Instytutu .
2. Rada Programowa zostaje powołana przez Dyrektora Instytutu na okres

kadencji trwającej 2 lata.

& 2.
Rada kieruje się dobrem Instytutu oraz PWSZ w Lesznie, poszanowaniem
akademickich tradycji i specyfiki rozwoju naukowego i dydaktycznego, działa na
rzecz Instytutu .
& 3.
Zadania Rady są następujące :
1) doradztwo w przygotowaniu i opiniowaniu programów kształcenia , w tym:
a) kierunkowych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji oraz planów studiów,
2) kształtowanie profilu absolwenta, właściwego dla kierunku i specjalności
studiów, w kontekście oczekiwań rynku pracy,
3) okresowa weryfikacja programów kształcenia realizowanych w ramach kierunku
studiów, w szczególności pod kątem:
a) właściwego doboru przedmiotów oraz form zajęć dydaktycznych wymaganych
do osiągnięcia założonych efektów kształcenia,

b) sprawdzania treści programowych przedmiotów w odniesieniu do osiągania
założonych efektów kształcenia,
4. Zatwierdzanie sylabusów do prowadzonych na kierunku przedmiotów.

& 4.
1. Rada składa się z 8 członków reprezentujących środowisko

biznesowe, społeczne, naukowe,
2. co najmniej połowa członków Rady pochodzi spoza wspólnoty PWSZ .
3. W skład rady wchodzi przedstawiciel samorządu studentów Instytutu

.

& 5.
1. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego który kieruje jej pracami,
prowadzi posiedzenia i reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Rada wybiera spośród siebie Sekretarza Rady, który podczas nieobecności
Przewodniczącego pełni jego obowiązki .
3. Wyboru Przewodniczącego oraz Sekretarza Rada dokonuje na swym
pierwszym posiedzeniu w kadencji.
4. Rada może powierzyć Przewodniczącemu oraz Sekretarzowi inne zadania niż
wymienione w ust.1 i 2.
& 6.
Obsługę administracyjną Rady zapewnia Instytut .
& 7.
Członkowie Rady wykonują swe zadania wg zasady „ pro publico bono „ .
& 8.
1. Rada obraduje na posiedzeniach które zwołuje Przewodniczący, w uzgodnieniu z
Dyrektorem Instytutu, nie rzadziej niż 4 razy do roku.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady dokonywane jest co najmniej na 14 dni
przed planowanym posiedzeniem, na adres poczty elektronicznej.
3. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady i podpisywane przez
Sekretarza i Przewodniczącego Rady .

4. Treść protokołu jest przyjmowana przez Radę na kolejnym posiedzeniu .
& 9.
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów , przy obecności co
najmniej połowy liczby członków Rady .
2. Dla ważności uchwał niezbędne jest zaproszenie na posiedzenie Rady
wszystkich jej członków .
& 10.
Uchwały podejmowane w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym ,
przy czym członkowie Rady w głosowanu mogą oddać głos za albo przeciw
podejmowanej uchwale (nie są dopuszczalne glosy wstrzymujące się).
& 11.
1. W posiedzeniach Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez
Przewodniczącego .
2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Dyrektor Instytutu i jego zastępca.
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Członkowie Rady Programowej
powołanej przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej

 Roman Wieczorek - prawnik, absolwent UAM w Poznaniu. Karierę zawodową związał
przede wszystkim z jedną z największych firm budowlano - deweloperskich na świecie,
szwedzkim koncernem Skanska. Przez pięć lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Skanska w
Polsce, Prezesa Zarządu Skanska Czechy i Słowacja z siedzibą w Pradze. Przez siedem lat jako pierwszy Polak w 130 letniej historii Firmy - zasiadał w zarządzie światowym grupy
Skanska w Sztokholmie.
Aktualnie:

Przewodniczący

Rady

Uczelni

Uniwersytetu

Łódzkiego,

członek

Międzynarodowej Grupy Doradców Instytutu - CEELI ( Central and Eastern European Law
Initiative Institute ) z siedzibą w Pradze, członek Consilium przy Wydziale " Artes Liberales"
Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Fundacji „Humanites" z siedzibą w Warszawie,
wykładowca studiów MBA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w
Rzeszowie, doradca biznesowy, mentor, mówca.
 Jolanta Mikołajczak - pedagog olifrenopedagog, logopeda. 28 lat pracy w oświacie z
dziećmi, również z tymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zawodowo zaangażowana
w rodzinny biznes motoryzacyjny skierowany na toyotę. Bardzo aktywna działaczka
charytatywnego klubu Lyons 2000 w Lesznie.
Aktualnie: odpowiedzialna za rozwój autoryzowanej stacji LEXUSA w Lesznie.
 Krystyna Łasowska - absolwentka UAM w Poznaniu, laureatka Wielkopolskiej Nagrody im.
Ryszarda Kapuścińskiego za 2014 r. za wybitne osiągnięcia dla Regionu i promowanie
ponadczasowych wartości. Kierownik Pracowni ds. wdrażania i wspierania dwujęzyczności
oraz projektów w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.
Aktualnie: dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z
Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi,

 Marek Pawełkiewicz - absolwent UAM w Poznaniu, historyk, m.in. ukończył Akademię
Liderów Oświaty przy Collegium Civitas, współpracuje od lat z Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Przez 11 lat dyrektor Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie, gdzie
wdrożył certyfikat językowy DSD1 (Deutsches Sprachdiplom). Odznaczony m.in. Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.
Aktualnie: dyrektor Szkoły Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie.


Magda Potok, dr hab. prof. UAM - Kierownik Zakładu Literatury Hiszpańskiej i
Iberoamerykańskiej UAM, autorka wielu publikacji naukowych, wykładowca w PWSZ Instytut Lingwistyki Stosowanej.



Paweł Scheffler, dr hab. prof. UAM w Wydziale Anglistyki, autor wielu publikacji z obszaru
językoznawstwa stosowanego, wykładowca w PWSZ - Instytut Lingwistyki Stosowanej.

 Magdalena Konkiewicz - dr nauk humanistycznych (doktorat w Uniwersytecie w Valladolid w
Hiszpanii), absolwentka UAM w Poznaniu, filolog hispanista, wykładowca w Instytucie
Lingwistyki Stosowanej, aktywny propagator filologii hiszpańskiej w środowisku Regionu.



Karolina Stróżycka - mgr filologii angielskiej, absolwentka UAM w Poznaniu,
wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, opiekun praktyk zawodowych, członek
zespołu opracowującego raport ewaluacji jakości kształcenia w Instytucie Lingwistyki
Stosowanej.

 Patryk Sekulski - student I roku filologii angielskiej PWSZ w Lesznie
absolwent kierunku Ekonomia ze specjalnością Ekonomika Sektora Publicznego. Przez 3,5
roku pracownik poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej na różnych stanowiskach. Od 4
lat zaangażowany w prace Fundacji Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie, związany
również z Fundacją Arena i Świat. Odbył roczny wolontariat w łotewskiej organizacji
Piedzīvojuma Gars, w której zajmował się marketingiem, koordynacją eventów oraz
pracował jako instruktor i trener edukacji poza formalnej.

Wziął udział w kilkunastu

międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus+ zarówno jako uczestnik jak i
lider m.in. w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czechach, Holandii, Grecji i Malcie.

