
Protokół z głosowania w trybie obiegowym  

z dnia 16.04.2020r. 

 

Protokołowała: dr Izabela Sekścińska  

 

 

W dniu 10.04.2020r. Sekretarz Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, dr Izabela Sekścińska, 

na prośbę Przewodniczącego URJK, dra Dariusza Perło oraz 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 5 

do niniejszego protokołu. Przedmiotem głosowania było przyjęcie Uchwały Nr 2/2020 w sprawie: 

przyjęcia założeń dydaktycznych do działań w ramach projektu „KPK- Kompleksowy Program 

Kształcenia w PWSIiP w Łomży” nr projektu WND-POWR.03.05.00-00-Z040/17-01 oraz przyjęcie 

następujących załączników do niniejszej Uchwały: 

1. Przyjęcie Głównych założeń do realizacji ścieżek w Module I; 

2. Przyjęcie Głównych założeń do realizacji wyjazdów studyjnych; 

3. Przyjęcie Głównych założeń do realizacji zajęć praktycznych  z pracodawcami.  

 

Do wiadomości dołączone zostały następujące dokumenty: 

 

1. Uchwała Nr 2/2010 w sprawie: przyjęcia założeń dydaktycznych do działań w ramach projektu 

„KPK- Kompleksowy Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży” nr projektu WND-

POWR.03.05.00-00-Z040/17-01  (Zał. nr 1); 

2. Główne założenia do realizacji ścieżek w Module I stanowiące załącznik do Uchwały URJK 

Nr 2/2020 (Zał. nr 2);  

3. Główne założenia do realizacji ścieżek w Module I stanowiące załącznik do Uchwały URJK 

Nr 2/2020 (Zał. nr 3); 

4. Główne założenia do realizacji zajęć praktycznych  z pracodawcami stanowiące załącznik do 

Uchwały URJK Nr 2/2020 (Zał. nr 4); 

 

Członkowie URJK zostali poproszeni o przesłanie swojego głosu do Sekretarza URJK do dnia 

16.04.2020r. Nieprzesłanie wiadomości 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 11 osób (liczba osób uprawnionych do 

głosowania - 11). Członkowie URJK zagłosowali jednogłośnie „za” przyjęciem Uchwały URJK Nr 

2/2020 wraz z jej załącznikami. 

 

 

Przewodniczyła:  

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

Jakości Kształcenia  

 

 

Protokołowała:  

dr Izabela Sekścińska 

 

 

  



ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1. Uchwała Nr 2/2010 w sprawie: przyjęcia założeń dydaktycznych do działań w ramach 

projektu „KPK- Kompleksowy Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży” nr projektu WND-

POWR.03.05.00-00-Z040/17-01; 

Załącznik nr 2. Główne założenia do realizacji ścieżek w Module I stanowiące załącznik do Uchwały 

URJK Nr 2/2020;  

Załącznik nr 3. Główne założenia do realizacji wyjazdów studyjnych stanowiące załącznik do Uchwały 

URJK Nr 2/2020; 

Załącznik nr 4. Główne założenia do realizacji zajęć praktycznych  z pracodawcami stanowiące 

załącznik do Uchwały URJK Nr 2/2020; 

Załącznik nr 5. Wydruk wiadomości informującej o uruchomieniu głosowania w trybie obiegowym; 

Załącznik nr 6. Lista członków URJK biorących udział w głosowaniu. 

 


