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Statut 
Rady Programowo-Gospodarczej Wydziału Budownictwa i Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
 
 

Preambuła 
 

Budownictwo pojmowane w szerokim zakresie stanowi jeden z głównych składników 
gospodarki narodowej. Wydział Budownictwa i Architektury kształci specjalistów                            
w dziedzinach budownictwa, architektury i urbanistyki, inżynierii środowiska oraz 
wzornictwa. Troska o przyszłe losy zawodowe absolwentów, a w szczególności o ich 
przydatność dla gospodarki lokalnej i krajowej wymaga bieżącego konfrontowania 
programów nauczania z potrzebami gospodarki. Rada Programowo-Gospodarcza Wydziału 
Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego                       
w Szczecinie ma na celu ściślejsze powiązanie bieżących działań i zamierzeń Wydziału na 
najbliższe lata, ze strategią działania istotnych podmiotów gospodarczych regionu.  
 
1.  Rada      Programowo  -  Gospodarcza      Wydziału      Budownictwa     i     Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zwana dalej Radą, 
jest społecznym, kolegialnym organem doradczym. Uchwały Rady podjęte w sprawach 
należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady 
Wydziału. 

 
2. Zadaniem Rady jest wymiana poglądów, dotyczących jakości kształcenia oraz oceny 

procesów adaptacyjnych absolwentów Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem ich 
przyszłych specjalności w nowych miejscach pracy. Misją Rady jest ściślejsze powiązanie 
środowiska naukowego i dydaktycznego z przedsiębiorstwami, władzami Regionu, 
administracją lokalną oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi absolwentów Wydziału. 

 
3.  Do kompetencji Rady należy inicjowanie i opiniowanie:  

• strategii rozwoju Wydziału, 
• wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów oraz specjalności na 

poszczególnych kierunkach studiów, 
• wniosków dotyczących merytorycznego zakresu studiów podyplomowych, 
• wniosków dotyczących zakresu kursów i innych form kształcenia pozastatutowego, 
• planów i programów studiów z punktu widzenia ich powiązania z potrzebami 

gospodarki, 
• kierunków promocji Wydziału Budownictwa i Architektury, 
• współpracy technicznej, naukowej i dydaktycznej z przedsiębiorstwami, zwłaszcza                     

w organizowaniu praktyk zawodowych i staży, 
• zakresu i tematyki prac dyplomowych. 

 
4. W skład Rady wchodzą:  

• powołany przez Dziekana Przewodniczący,  
• wskazany przez Dziekana spośród pracowników Wydziału sekretarz Rady, 
• przedstawiciele zaproszonych do współpracy przedsiębiorstw, 
• przedstawiciele lokalnych branżowych organizacji zawodowych i samorządu 

zawodowego, 
• przedstawiciele władz samorządowych, 
• zaproszeni absolwenci Wydziału. 

 



 
 
 
 
 
5. Zaproponowany przez Dziekana skład Rady zatwierdza Rada Wydziału na jego wniosek, 

na okres kadencji władz Wydziału. Kadencja Rady jest zbieżna z kadencją organów 
kolegialnych uczelni. 

 
6. Tryb działania Rady:  

• Rada wybiera ze swojego składu pięcioosobowe Prezydium, które kieruje jej 
działalnością. Przewodniczącym Prezydium Rady jest z urzędu Przewodniczący Rady. 

• Prezydium Rady opracowuje program działania oraz kalendarz posiedzeń.  
• Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. 
• Prezydium Rady ma prawo zaprosić na swoje posiedzenia lub na posiedzenia plenarne 

Rady inne osoby. 
• W posiedzeniach Rady w pełnym składzie oraz w posiedzeniach Prezydium 

uczestniczy Dziekan lub upoważnieni przez niego pracownicy Wydziału. 
• Obsługę administracyjną Rady zapewnia Wydział. 
• Posiedzenia Prezydium i Rady są protokołowane. 
• Uchwały Rady, w formie wniosku do Dziekana lub Rady Wydziału, podejmowane są  

w drodze głosowania, przy czym do przyjęcia uchwały potrzebna jest zwykła 
większość głosów w obecności minimum 50% członków Rady. 
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