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1. RADA PROGRAMOWO-
BIZNESOWA

2. SK£AD RADY

3. ZADANIA RADY

Rada Programowo-Biznesowa /  Rada 

Interesariuszy / Rada Pracodawców / Rada 

Biznesu termin czêsto stosowany jest zamiennie. 

Rada to cia³o kolegialne, funkcjonuj¹ce na 

szczeblu Uczelni, wydzia³u, instytutu lub kierunku 

kszta³cenia, której g³ównym zadaniem jest 

opiniowanie dzia³alnoœci Uczelni w zakresie 

kszta³cenia, ale tak¿e w zakresie prowadzonych 

badañ, rozwoju infrastruktury czy innych dzia³añ 

statutowych.

W sk³ad Rady najczêœciej wchodz¹:

Przedstawiciele pracodawców (firmy mikro, 

ma³e, œrednie lub du¿e oraz wszelkiego rodzaju 

inne podmioty pe³ni¹ce rolê pracodawców bez 

wzglêdu na rodzaj podmiotowoœci prawnej);

Przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu 

( I O B )  –  i n s t y t u c j i  z r z e s z a j ¹ c y c h ,  

reprezentuj¹cych i œwiadcz¹cych us³ugi na 

rzecz pracodawców (m.in. izby gospodarcze, 

parki naukowo-technologiczne, stowarzyszenia 

pracodawców, agencje rozwoju regionalnego i 

lokalnego, inkubatory przedsiêbiorczoœci);

Przedstawiciele fundacji, stowarzyszeñ 

bran¿owych;

Przedstawiciele Uczelni/Wydzia³u/Jednostki 

organizacyjnej Wydzia³u;

Reprezentac ja  samorz¹du s tudentów 

i samorz¹du doktorantów;

Przedstawiciele Biura Karier oraz Biura 

Wspó³pracy z Gospodark¹ UŒ.

Wymiana informacji i spostrze¿eñ miêdzy 

Ucze l n i ¹ /Wydz i a ³ em ,  a  podm io t am i  

gospodarczymi, g³ównie w aspekcie lepszego 

przygotowania studentów i doktorantów pod 

wzglêdem pozyskiwanych w czasie studiów 

umiejêtnoœci i wiedzy do realiów rynku pracy 

i oczekiwañ pracodawców, a co za tym idzie 

odpowiedniego dostosowania/modyfikacji 

programów kszta³cenia np.. przez uruchamianie 

przedmiotów fakultatywnych dla studentów oraz 

organizowanie wizyt studyjnych w firmach 

partnerskich celem poznania zakresu zadañ 

zespo³ów pracowniczych i funkcjonowania 

przedsiêbiorstw.

Opiniowanie oferty edukacyjnej.

Opiniowanie katalogu efektów kszta³cenia

poszczególnych kierunków studiów.

Opiniowanie programów studiów I, II i III stopnia.

Opiniowanie programu praktyk i sta¿y dla

studentów Uczelni.

Wspó³praca w obszarze organizacji praktyk         

zawodowych i sta¿y dla studentów, doktorantów                 

i absolwentów.

Rekomendowanie tematów prac dyplomowych         

dla studentów Uczelni.

Udzia³ przedstawicieli pracodawców w zajêciach 

d y d a k t y c z n y c h  f a k u l t a t y w n y c h  l u b  

obligatoryjnych w siatce godzin.

Promowanie studentów, doktorantów

i absolwentów wychodz¹cych na rynek pracy 

oraz promowanie postaw przedsiêbiorczych 

przejawiaj¹cych siê m.in. poprzez zak³adanie 

dzia³alnoœci gospodarczej lub spó³ek spin-

off/spin-out.

Utrzymywanie sta³ych relacji Uczelni/Wydzia³u 

z przedsiêbiorcami i partnerami biznesowymi 

RADY PROGRAMOWO-BIZNESOWE NA UNIWERSYTECIE ŒL¥SKIM.
Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybli¿yæ najwa¿niejsze korzyœci p³yn¹ce 
z zacieœniania wspó³pracy pomiêdzy œrodowiskiem akademickim a otoczeniem 
spo³eczno-gospodarczym przy wykorzystaniu mechanizmu Rad Programowo-
Biznesowych funkcjonuj¹cych w podstawowych jednostkach organizacyjnych 
Uczelni.
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oraz rozwój wspó³pracy nauki z biznesem np. 

poprzez omawianie mo¿liwoœci i potencja³u 

Uczelni/Wydzia³u w aspekcie realizacji badañ na 

rzecz podmiotów zewnêtrznych, czyli tzw. 

business science:

•  organizac ja wydz ia ³owych spotkañ 

biznesowych;

• organizacja wyk³adów o tematyce bran¿owej 

przy wspó³udziale specjalistów z danych 

dziedzin. Wyk³ady mog¹ byæ skierowane do 

studentów, doktorantów, absolwentów 

i pracowników UŒ.

Wspieranie przedsiêwziêæ komercjalizacyjnych, 

transferu technologii i funkcjonowania 

uniwersyteckiego inkubatora przedsiêbiorczoœci 

we wspó³pracy z Centrum ds. Badañ Naukowych 

i Wspó³pracy z Gospodark¹ oraz spó³k¹ celow¹ 

Uniwersytetu Œl¹skiego.

Rekomendowanie problematyki  badañ 

naukowych.

Wskazywanie mo¿liwoœci rozwoju Wydzia³u oraz 

Uczelni.

wniosków z prac Rady Dziekanowi i Dyrektorowi 

Instytutu.

Zalecamy powo³anie Sekretarza Rady lub 

powierzenie tej roli pracownikowi UŒ. Sekretarz 

sporz¹dza protokó³ z przebiegu obrad; gromadzi 

wnioski wp³ywaj¹ce od cz³onków Rady; odpowiada 

za sprawy organizacyjne, w tym przekazywanie 

cz³onkom Rady informacji dotycz¹cych terminu 

i zakresu tematycznego zwo³ywanych spotkañ.

Korzystne jest, aby zebrania Rad odbywa³y siê co 

najmniej dwa razy do roku, co pozwoli na regularne 

podejmowanie kluczowych decyzji i monitorowanie 

realizowanych przez Uczelniê i jej Wydzia³y zadañ 

oraz podsumowanie dzia³añ za miniony okres. 

Minimalnym wydaje siê zwo³ywanie posiedzeñ Rady 

raz do roku.

P rzygotowan ie  wzorów dokumentac j i  

niezbêdnych do powo³ania Rady.

Wskazywanie i zapraszanie firm/instytucji i/lub 

ich przedstawicieli jako kandydatów na cz³onków 

Rady.

Wspó³praca z cz³onkami Rady oraz brokerami 

innowacji/technologii w zakresie realizacji zadañ 

Rady oraz wsparcia komercjalizacji pomys³ów i 

rozwi¹zañ naukowych realizowanych na 

Wydzia³ach.

Doradztwo z zakresu tworzenia i zawierania 

umów, utrzymywania relacji z partnerami 

biznesowymi oraz promocja dzia³alnoœci rady 

wœród nowych partnerów biznesowych UŒ.

Wspó³organizacja szkoleñ i warsztatów 

o tematyce biznesowej, realizowanej przez 

6. OFERTA BIURA WSPÓ£PRACY 
Z GOSPODARK¥ W PROCESIE 
TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA 
RADY

4. TWORZENIE RADY

Rekomendujemy powo³ywanie Rady poprzez 

podjêcie uchwa³y Rady Wydzia³u lub Rady 

Instytutu. Za³¹cznikiem do uchwa³y jest opis 

zadañ Rady.

Rekomendujemy powo³ywanie cz³onków Rady na 

podstawie oficjalnych pism/powo³añ Dziekana 

(w przypadku Wydzia³u) lub Dyrektora Instytutu 

(w przypadku Instytutu).

Rekomendujemy kontakt z Biurem Wspó³pracy 

z Gospodark¹ w celu przygotowania katalogu 

podmiotów – potencjalnych cz³onków Rady oraz 

w celu porównania, czy Uczelnia posiada 

podpisan¹ ju¿ umowê o wspó³pracy z danym 

podmiotem.

5. ORGANIZACJA PRACY RADY

Zalecamy powo³anie Przewodnicz¹cego spoœród 

cz³onków Rady, który reprezentuje Radê 

i  p rzewodn iczy  je j  ob radom.  Zadan ia  

Przewodnicz¹cego w czasie zebrañ Rady to, m.in. 

zwo³ywanie obrad, przygotowanie programu obrad, 

inicjowanie udzia³u nowych podmiotów w Radzie, 

nadzór nad realizacj¹ zaleceñ Rady, przekazywanie 
Ÿród³o zdjêcia: CC BY-S¥ 2.0, logo in grey rectangle deleted
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cz³onków Rady.

Udostêpnianie cz³onkom Rady i partnerom oferty 

Uniwersytetu Œl¹skiego w zakresie ró¿nych form 

wspó³pracy.

Pomoc w animowaniu dyskusji podczas 

posiedzeñ Rady.

Pomoc w realizacji czêœci rekomendacji Rady.

Moderowanie dyskusji w zakresie lepszego 

przygotowania studentów do funkcjonowania na 

rynku pracy, w tym poznania oczekiwañ 

pracodawców dotycz¹cych niezbêdnych 

kompetencji potencjalnych kandydatów do 

pracy.

Wsparcie w opracowywaniu programów praktyk i 

sta¿y zgodnych z oczekiwaniami pracodawców.

Wsparcie pracodawców bêd¹cych cz³onkami 

Rady w zatrudnianiu studentów i absolwentów 

Wydzia ³u oraz w innych dzia ³aniach 

skierowanych do tej grupy.

Przygotowywanie raportów zawieraj¹cych 

wnioski i wskazówki w zakresie lepszego 

przygotowania studentów do wejœcia na rynek 

pracy.

W przypadku chêci powo³ania Rady Programowo-

Biznesowej

prosimy o kontakt z Biurem Wspó³pracy z Gospodark¹

www.transfer.us.edu.pl

tel. 32 359 22 71, 32 359 20 81

transfer@us.edu.pl

7. OFERTA BIURA KARIER 
W PROCES IE  TWORZEN IA  
I FUNKCJONOWANIA RADY

8. ZALETY FUNKCJONOWANIA 
R A D  P R O G R A M O W O -
BIZNESOWYCH

Podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ 

i inicjatyw (konferencje, seminaria, szkolenia, 

itd.).

Mo¿liwoœæ wypracowania wspólnych projektów 

edukacyjnych, badawczych i badawczo-

wdro¿eniowych z udzia³em cz³onków Rady.

Zwiêkszenie konkurencyjnoœci kierunku dziêki 

uzyskiwaniu aktualnych informacji na temat 

zapotrzebowania rynku pracy na konkretne 

kompetencje.

Mo¿l iwoœæ wypracowania atrakcyjnych 

programów praktyk i sta¿y oraz zwiêkszenie 

zatrudnialnoœci absolwentów kierunku, a co za 

tym idzie  przyci¹gniêcie potencjalnych 

kandydatów na studia.

Realizacja oczekiwañ PKA odnoœnie wspó³pracy 

kierunku z otoczeniem.

Mo¿liwoœæ sukcesywnego anga¿owania 

cz³onków Rady w proces kszta³cenia (wyk³ady, 

æwiczenia fakultatywne lub obligatoryjne).

U³atwiony fundraising.

Dopuszczenie do aplikowania o œrodki UE (m.in. 

program POWER).

U³atwienie wymiany informacji i doœwiadczenia 

pomiêdzy cz³onkami Rady.

Mo¿ l iwoœæ konsu l towania programów 

kszta³cenia dziêki pracy Rady.
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