
Protokół z głosowania w trybie obiegowym  

z dnia 24.02.2020r. 

 

Protokołowała: dr Izabela Sekścińska  

 

 

W dniu 21.02.2020r. Sekretarz Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, dr Izabela Sekścińska, 

na prośbę Wiceprzewodniczącej URJK, dr hab. Sylwii Jaskuły-Korporowicz, prof. PWSIiP, przesłała 

członkom URJK, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość o rozpoczęciu głosowania w 

trybie obiegowym stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Przedmiotem głosowania było: 

1. Przyjęcie zmian w Regulaminie praktyki zawodowej Wydziału Nauk Społecznych i 

Humanistycznych 

2. Przyjęcie zmian w Dzienniku praktyk zawodowych stanowiącym załącznik nr 4 do 

Regulaminu praktyki zawodowej WNSiH 

3. Przyjęcie zmian we Wzorze raportu z praktyki zawodowej stanowiącym załącznik nr 6 do 

Regulaminu praktyki zawodowej WNSiH 

4. Przyjęcie Programu praktyk zawodowych na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia 

5. Przyjęcie zmian w Programie praktyk zawodowych na kierunku Filologia, studia I stopnia 

Do wiadomości dołączone zostały następujące dokumenty: 

1. Regulamin praktyki zawodowej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (Zał. nr 1); 

2. Dziennik praktyk zawodowych stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu praktyki zawodowej 

WNSiH (Zał. nr 2);  

3. Wzór raportu z praktyki zawodowej stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu praktyki 

zawodowej WNSiH (Zał. nr 3); 

4. Program praktyk zawodowych na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia (Zał. nr 4); 

5. Program praktyk zawodowych na kierunku Filologia, studia I stopnia (Zał. nr 5); 

6. Karta do głosowania (Zał. nr 6). 

Członkowie URJK zostali poproszeni o odesłanie wypełnionej karty do głosowania oraz 

ewentualnych uwag do Sekretarza URJK do dnia 24.02.2020r. Nienadesłanie wypełnionej Karty do 

głosowania w wyznaczonym terminie oznaczał brak oddania głosu.  

Po upływie wyznaczonego terminu głosowania, Sekretarz URJK, dr Izabela Sekścińska, dokonała 

podliczenia głosów i sporządziła protokół z głosowania, a także poinformowała o wyniku głosowania 

wszystkich członków URJK za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

W głosowaniu w trybie obiegowym wzięło udział 10 osób (liczba osób uprawnionych do 

głosowania - 11). Członkowie URJK zagłosowali w następujący sposób: 

1. Przyjęcie zmian w Regulaminie praktyki zawodowej Wydziału Nauk Społecznych i 

Humanistycznych: 

− liczba głosów „za” – 10;  

− liczba głosów „przeciw” – 0;  

− liczba głosów „wstrzymujących się” – 0; 

2. Przyjęcie zmian w Dzienniku praktyk zawodowych stanowiącym załącznik nr 4 do 

Regulaminu praktyki zawodowej WNSiH: 

− liczba głosów „za” – 10;  

− liczba głosów „przeciw” – 0;  

− liczba głosów „wstrzymujących się” – 0; 

 

3. Przyjęcie zmian we Wzorze raportu z praktyki zawodowej stanowiącym załącznik nr 6 do 

Regulaminu praktyki zawodowej WNSiH: 

− liczba głosów „za” – 10;  

− liczba głosów „przeciw” – 0;  

− liczba głosów „wstrzymujących się” – 0; 



4. Przyjęcie Programu praktyk zawodowych na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia: 

− liczba głosów „za” – 10;  

− liczba głosów „przeciw” – 0;  

− liczba głosów „wstrzymujących się” – 0; 

5. Przyjęcie zmian w Programie praktyk zawodowych na kierunku Filologia, studia I stopnia: 

− liczba głosów „za” – 10;  

− liczba głosów „przeciw” – 0;  

− liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. 

W związku z powyższym większością głosów, zmiany w ww. dokumentach poddanych 

głosowaniu zostały przyjęte. 

 

 

Przewodniczyła:  

Prodziekan WNSiH, dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. PWSIiP – Pełnomocnik Rektora ds. 

Jakości Kształcenia  

 

 

Protokołowała:  

dr Izabela Sekścińska 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1. Regulamin praktyki zawodowej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych; 

Załącznik nr 2. Dziennik praktyk zawodowych stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu praktyki 

zawodowej WNSiH;  

Załącznik nr 3. Wzór raportu z praktyki zawodowej stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu praktyki 

zawodowej WNSiH; 

Załącznik nr 4. Program praktyk zawodowych na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia; 

Załącznik nr 5. Program praktyk zawodowych na kierunku Filologia, studia I stopnia;  

Załącznik nr 6. Karta do głosowania; 

Załącznik nr 7. Wydruk wiadomości informującej o uruchomieniu głosowania w trybie obiegowym; 

Załącznik nr 8. Lista członków URJK biorących udział w głosowaniu. 

 


