
Najważniejsze uzgodnienia i wnioski z posiedzenia Rady Dyrektorów przy Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w dniu 28 kwietnia 

2016 r. 

Porządek posiedzenia: 

 

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

2. Przypomnienie założeń powołania Rady Dyrektorów oraz proponowane płaszczyzny 

współpracy z PWSZ w Lesznie – dyskusja Rady Dyrektorów  nt  proponowanych 

projektów  – dr Paweł Nitecki. 

3. Przedstawienie syntetycznych danych nt kierunków i specjalności kształcenia PWSZ 

oraz pochodzenia studentów w Lesznie – mgr inż. Damian Kędziora. 

4. Prezentacja  oferty współpracy i osób kluczowych Instytutów PWSZ - Dyrektorzy 

Instytutów oraz AZS . 

5. Stałe wydarzenia  promocyjne PWSZ , w tym  obchody święta patrona PWSZ  oraz 

Juwenalia - Studenci młodzieży - mgr Bianka Krzyżosiak. 

6. Podsumowanie i przyjęcie wniosków i uzgodnień - J M Rektor prof. dr hab. Maciej 

Pietrzak. 

 

                                                     Uzgodnienia 

1. Pan Rektor w skrócie przypominał sprawy, które miały miejsce od ostatniego spotkania. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń jakie miało miejsce w ostatnich dniach były wybory władz 

rektorskich na nową kadencję 2016-2020. Pan Rektor stwierdził, , że kolejna kadencja jest dla 

niego  ogromnym  zobowiązaniem do twórczego działania i spełniania misji tak ważnej dla 

regionu. Poinformował także o wyborze Prorektorów. Funkcję Prorektora ds. studiów i spraw 

studenckich objęła Pani doc. dr Dorota Sipińska natomiast na stanowisku prorektora ds. nauki 

i rozwoju pozostał Pan prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak. 

2. Zostały przypomniane założenia powołania Rady Dyrektorów i proponowane płaszczyzny 

współpracy z PWSZ w Lesznie oraz podstawowe korzyści dla szkół ponadgimnazjalnych oraz 

dla samych uczniów tych szkół. 

3. Przewodnicząca Rady Dyrektorów Szkół  zwróciła uwagę na jedną ważną kwestię otóż 

kalendarz szkoły średniej różni się od kalendarza PWSZ w Lesznie. Ważne jest aby te 

wszystkie wydarzenia, w których mielibyśmy wspólnie uczestniczyć zgrać terminowo. 

Dlatego prośba do Pana dr Pawła Niteckiego o analizę harmonogramów szkół 

ponadgimnazjalnych i na tej podstawie przygotowanie naszego wspólnego kalendarza 



spotkań. Taki kalendarz umożliwi nam wszystkim prace i nie będzie kolidował z 

funkcjonowaniem szkół średnich  oraz naszej uczelni. 

4. Dyrektorzy Instytutów przedstawili oferty i płaszczyzny  współpracy dla Dyrektorów Szkół 

Ponadgimnazjalnych  oraz osób kluczowych w Instytutach  PWSZ, które będą tą działalność 

koordynować. Na płaszczyźnie sportowej zakres współpracy przygotował także Akademicki 

Związek Sportowy w PWSZ. 

5. Po zakończeniu wszystkich prezentacji Pan Rektor prof. dr hab. Maciej Pietrzak  

poinformował, że uczelnia w nowym roku akademickim 2016/2017 będzie obchodzić 

jubileusz 18-lecia PWSZ , na który już dzisiaj serdecznie wszystkich zaprasza. 

 

 

 
 


