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1. Powołuje się Radę Interesariuszy Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków 

Międzynarodowych UW (dalej: Rada Interesariuszy WNPiSM).  

2. Celem Rady Interesariuszy WNPiSM jest wsparcie procesu dydaktycznego, badawczego, 

rozwoju naukowego i zawodowego studentów kierunków kształcenia prowadzonych na 

Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz pracowników badawczych i 

dydaktycznych Wydziału.  

3. Rada Interesariuszy WNPiSM) realizuje swoje cele poprzez:  

a. wzmacnianie działań badawczych i dydaktycznych realizowanych w ramach wspólnych 

inicjatyw akademickich, w tym udział w organizacji sympozjów i konferencji,  

b. udział w dyskusji podczas posiedzeń Rady Interesariuszy WNPiSM,  

c. w badaniach ankietowych prowadzonych na potrzeby wskazania kompetencji potrzebnych 

absolwentom na rynku pracy, 

d. określania efektów kształcenia, profilu absolwenta i programu studiów realizowanych w 

ramach kierunków Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.  

4. Do obowiązków członków Rady Interesariuszy WNPiSM należy:  

a) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Interesariuszy WNPiSM, 

b) udział w badaniach mających na celu wskazanie kompetencji potrzebnych absolwentom na 

rynku pracy,  

c) podnoszenie marki WNPiSM,  

d) wspieranie obecności w przestrzeni publicznej WNPiSM,  

e) budowania interakcji między pracownikami i studentami WNPiSM na rzecz  otoczenia, 



f) przedstawianie informacji dotyczących oczekiwań pracodawców, przedstawicieli życia 

społecznego i gospodarczego wobec absolwentów WNPiSM, 

 g) współudział w projektowaniu profilu absolwenta, efektów kształcenia i programów studiów 

na kierunkach studiów realizowanych na WNPiSM,  

h) rekomendowanie zmian w programach kształcenia, a także proponowanie tworzenia nowych 

specjalności w ramach oferty dydaktycznej WNPiSM, 

i) wyrażanie opinii dotyczących wprowadzania innowacyjnych metod nauczania,  

j) wspieranie organizacji praktyk/staży dla studentów WNPiSM,  

k) uczestniczenie w realizacji wspólnych przedsięwzięć akademickich.  

5. Członkami Rady Interesariuszy WNPiSM są zaproszeni przez Dziekana Wydziału Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych przedstawiciele życia społecznego i 

gospodarczego, administracji publicznej, władz, świata polityki, kultury i świata mediów.  

6. Dziekan może zapraszać na posiedzenie Rady Interesariuszy kierowników katedr WNPiSM, 

kierowników studiów, przedstawicieli związków zawodowych, studentów, doktorantów i 

słuchaczy studiów podyplomowych WNPiSM.  

7. W ramach Rady Interesariuszy WNPiSM tworzone są zespoły, reprezentujące poszczególne 

kierunki studiów, zgodnie z dyscypliną prowadzoną w ramach WNPiSM.  

8. Rada Interesariuszy WNPiSM zbiera się co najmniej raz w roku, zespoły Rady Interesariuszy 

zbierają się co najmniej raz na pół roku. O ile program roczny nie stanowi inaczej, termin i 

miejsce posiedzenia są tożsame z terminem i miejscem graduacji absolwentów WNPiSM – 

wrzesień/październik każdego roku. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest zwołanie 

posiedzenia Rady Interesariuszy WNPiSM w dodatkowym terminie. Rada Interesariuszy 

WNPiSM może opiniować wymagane dokumenty w trybie obiegowym.  

9. Posiedzeniom Rady Interesariuszy WNPiSM przewodniczy Dziekan Wydziału Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych, lub na prośbę Dziekana, Prodziekan Wydziału ds. 

rozwoju lub Prodziekan ds. studenckich (Kierownik Jednostki Dydaktycznej). Zebraniom 

poszczególnych zespołów przewodniczy Dziekan lub osoba wskazana przez  Dziekana 

WNPiSM. Pracę poszczególnych zespołów koordynują osoby wskazane przez Dziekana. 



10. Z posiedzeń Rady Interesariuszy WNPiSM, jak i poszczególnych zespołów, sporządzana 

jest zwięzły protokół zawierający poruszane zagadnienia oraz stanowisko Rady Interesariuszy 

WNPiSM w omawianej sprawie.  

11. Członkostwo w Radzie Interesariuszy WNPiSM przedstawicieli spoza Wydziału 

potwierdzone jest deklaracją członkostwa. Członkostwo w Radzie wygasa wraz ze złożeniem 

deklaracji rezygnacji z członkostwa. 

12. Regulamin Rady Interesariuszy WNPiSM jest publikowany na stronie: 

www.wnpism.uw.edu.pl 

 13. Niniejszy Regulamin Rady Interesariuszy WNPiSM wchodzi w życie z dniem 

pozytywnego zaopiniowania przez Radę Wydziału Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych oraz podpisania w formie zarządzenia przez Dziekana Wydziału. 

http://www.wnpism.uw.edu.pl/

