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Rada  Przedsiębiorców i Pracodawców przy Wydziale  Nauk o Ziemi i Kształtowania 
Środowiska  UWr  została powołana z inicjatywy władz dziekańskich  uchwałą Rady 

Wydziału nr 18/2014  27 czerwca 2014 roku . 

1.Rada  Przedsiębiorców  i Pracodawców jest ciałem doradczym , działającym przy Wydziale Nauk o 
Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr 

2. Rada Przedsiębiorców i Pracodawców   z chwilą powołania staje się partnerem Wydziału.  

3. Działania Rady Przedsiębiorców i Pracodawców służą interesom obu stron.  



4. Celem  współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr a Radą  
reprezentowaną przez przedstawicieli sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych  jest   : 

 wypracowanie modelu racjonalnego wykorzystania posiadanych przez obie strony 
zasobów i potencjału  , 

 wsparcie Wydziału w zakresie prac nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do aktualnych 
potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w zakresie modyfikacji i tworzenia 
kierunków studiów ,specjalności oraz studiów podyplomowych ; 

 wsparcie merytoryczne i udział w wyznaczaniu tematów prac dyplomowych, pomoc w 
udostępnianiu materiałów do badań będących podstawą pisania prac; 

 opiniowanie programów studiów , udział w doskonaleniu oferty dydaktycznej z punktu 
widzenia potrzeb lokalnego rynku pracy; 

 wymiana doświadczeń pomiędzy sektorem uniwersyteckim , teoretykami i praktykami 
poprzez wspólnie przygotowywanie i organizowanie konferencji , seminariów, działań 
dydaktyczno-szkoleniowych ,    

 wsparcie i uczestnictwo w inicjatywach studenckich Wydziału , 

 współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów Wydziału ,   

 wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału , 

 promowanie absolwentów Wydziału wchodzących na rynek pracy , 

 realizacja wspólnych projektów badawczych , wspieranie komercjalizacji  wyników badań 
naukowych,  

 uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach Wydziału takich jak uroczysta immatrykulacja 
połączona z uroczystym rozpoczęciem roku akademickiego, uroczystość zakończenia 
studiów – wręczenie dyplomów , uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.  

        

  


