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Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję o  kolejnej inicjatywie Wydziału Prawa i  Administracji UMK 
w Toruniu, jaką jest organizacja seminarium pt. Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni 
z  pracodawcami i  ich wpływ na jakość kształcenia – II edycja, które odbędzie się w  dniach  
17-18 marca 2015 r.

Problematyka seminarium zyskuje na znaczeniu nie tylko z uwagi na działalność Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej, ale przede wszystkim ze względu na przeobrażenia systemu szkolni ctwa 
wyższego ukierunkowane na praktyczny wymiar studiów oraz współpracę uczelni z środowiskiem 
społeczno-gospodarczym. Zarówno typ uczelni oraz oferta kierunków, jak i  otoczenie mają 
wpływ na realny wymiar relacji pomiędzy uczelnią a pracodawcami. 

Złożony charakter tytułowego zagadnienia sprawa, że seminarium adresowane jest do 
osób odpowiedzialnych za jakość kształcenia i współpracę z pracodawcami. Niewątpliwie proces 
współpracy uczelni z  pracodawcami generuje konieczność współdziałania wielu podmiotów 
i  z  tego powodu zapraszamy do udziału przede wszystkim prorektorów, prodziekanów, 
pełnomocników i członków komisji ds. jakości, jak również przedstawicieli biur karier.

Cechą charakterystyczną naszych projektów jest: najwyższa – akademicka jakość oraz 
stanowczo umiarkowana cena w  porównaniu do ofert komercyjnych. Program seminarium 
uwzględnia m.in. case-study oraz dyskusję i  czas na pytania, co przesądza o  atrakcyjności 
prezentowanej oferty.

Nie bez znaczenia jest tu osoba wykładowcy – zaproszenie do współpracy przyjął Pan 
Marcin Wojtkowiak, pracodawca, ekspert PKA – przedstawiciel organizacji pracodawców, znawca 
tytułowej problematyki.

Wyrażam więc nadzieję, że inicjatywa zyska Państwa uznanie. Uprzejmie zatem proszę 
o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród Współpracowników.

Jednocześnie informuję, że liczba miejsc w  seminarium jest ograniczona – decyduje 
kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa do dnia 10 marca br. (przy wyczerpaniu limitu miejsc 
organizatorzy dopuszczają wcześniejsze zamknięcie rejestracji). Dodatkowe informacje 
(formularz rejestracyjny) można znaleźć na stronie www.fpm.umk.pl.

Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu



  

Udział w 2-dniowym seminarium wiąże się 
z odpłatnością: 600 zł. (VAT zw.)

Cena obejmuje:

• udział w 2-dniowym seminarium,
• certyfikat i materiały szkoleniowe,
• wyżywienie (dwa obiady, przerwy kawowe),
• zwiedzanie i kolację na Starym Mieście.

Osobom zainteresowanym oferujemy pomoc 
w rezerwacji noclegu (zniżkowe ceny).

Rejestracja możliwa jest tylko za pośrednictwem 
strony www.fpm.umk.pl. Opłata związana 
z uczestnictwem w seminarium powinna być 
dokonana do dnia 6 marca 2015 r. (możliwe jest 

wystawienie faktury z odroczonym terminem 
płatności) na konto: 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń,  
Bank Millennium S.A. Warszawa:  
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: Pracodawcy WPiA + imię i nazwisko + 
reprezentowana jednostka (np. Seminarium WPiA 
Jacek Pakuła, UMK w Toruniu).

Osoba kontaktowa:  
mgr Jacek Pakuła, Pełnomocnik Dziekana ds. 
Kontaktów z Interesariuszami;  
tel. 604 643 554,  
e-mail: jacekpakula@law.umk.pl

Seminarium pt. Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami i ich wpływ na 
jakość kształcenia

Data: 17-18 marca 2015 r. (początek seminarium planowany jest na godz. 13  
w dn. 17 marca; zakończenie ok. godz. 14 w dn. 18 marca)

Miejsce: Sala Posiedzeń Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu,  
ul. Wł. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

Ramowy program seminarium:
I. Prezentacja:

1. Główne płaszczyzny współpracy między uczelniami i  otoczeniem społeczno-
gospodarczym oraz pracodawcami

2. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nowe wyzwania dla uczelni
3. (Współ)tworzenie oferty edukacyjnej i  dostosowywanie programów studiów do 

potrzeb rynku pracy – dobre praktyki
– współpraca w zakresie określania i realizowania celów strategicznych uczelni
– określanie, weryfikacja i ocena efektów kształcenia: budowanie wysokiej jakości 

kształcenia, rozwiązania formalne i nieformalne, praktyki studenckie, monitoring 
losów zawodowych absolwentów. 

II. Case study/warsztat
1. Opracowanie spójnej koncepcji współpracy z pracodawcami dla podstawowej (typowej) 

jednostki organizacyjnej uczelni
– dyskusja

2. Propozycje działań i  instrumentów zachęcających pracodawców do współpracy 
z uczelniami

– dyskusja
III. Podsumowanie 

Prowadzący: 
MGR MARCIN WOJTKOWIAK – socjolog, specjalista z  zakresu badania rynku pracy, edukacji 

i administracji publicznej, od prawie 10 lat zawodowo związany z branżą badań społecznych 
i  rynkowych. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przedstawiciel organizacji 
pracodawców. Od 2006 roku Radny Gminy Czerwonak (powiat poznański), od 2010 
roku do chwili obecnej Przewodniczący Rady Gminy. Aktywny członek kilku organizacji 
pozarządowych. 


