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Sprawozdanie z posiedzenia Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych (REIZ)
przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego dnia 25 kwietnia 2018 roku.
Posiedzenie odbyło się w sali Rady Wydziału Filologicznego w budynku przy
ul. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu. Początek posiedzenia: godzina 15.00.
Ze strony Wydziału obecni byli:
Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, Dziekan Wydziału
Dr hab. prof. UŚ. Magdalena Pastuch, Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem
Dr hab. Jolanta Latkowska, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia (Sosnowiec)
Dr hab. Tomasz Sapota, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia (Katowice)
Dr Magdalena Ochwat, Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji Wydziału
Dr Monika Gawlak, Zastępca Przewodniczącej Zespołu ds. Promocji Wydziału
Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Pełnomocnik dziekana ds. Innowacji
oraz Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych
Obecni byli członkowie REIZ lub osoby delegowane przez członków:
Mira Fronczek, prezes zarządu BCMM – Badania Marketingowe
Joanna Balcer-Kułaga – nauczycielka w IV Gimnazjum in. Noblistów Polskich w Gliwicach
(w zastępstwie za Agatę Cirę, dyrektor IV Gimnazjum)
Dorota Gorzelany, kierownik działu sztuki starożytnej Muzeum Narodowego w Krakowie
Jan Kil, członek zarządu krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód (w
zastępstwie Marka Rasińskiego, prezesa śląskiego oddziału Stowarzyszenia)
Adam Kowalski, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Katowicach
Barbara Maresz, kierownik działu zbiorów specjalnych Biblioteki Śląskiej
Łukasz Matusz, właściciel Szkoły Języków Obcych KOLIBER
Beata Sobala-Stolarczyk, nauczycielka języka niemieckiego w VIII LO w Katowicach,
tłumacz przysięgły z języka niemieckiego
Jolanta Woś-Farouni, Human Capital Leader w PwC (w zastępstwie Pawła Mleczki,
Dyrektora Service Delivery Center PricewaterhouseCoopers)
Marek Zieliński, dyrektor Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris
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Spotkanie prowadziła dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, Przewodnicząca Zespołu
Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Filologicznego UŚ
Protokołował dr Przemysław Piwowarczyk, Zastępca Przewodniczącej Zespołu Zapewniania
Jakości Kształcenia Wydziału Filologicznego UŚ
Część prezentacyjna
Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz: Otworzył posiedzenie, przywitał członków REIZ i podkreślił
wagę głosów idących z rynku pracy dla władz Wydziału.
dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek: Przedstawiła członków REIZ
Projekcja klipu informacyjno-promocyjnego Wydziału
Dr hab. Tomasz Sapota: Określił rolę ekspertów i interesariuszy w kształtowaniu sylwetki
absolwenta
Dr Przemysław Piwowarczyk: Zaprezentował procedury uwzględniania głosu otoczenia
społeczno-gospodarczego w kształtowaniu sylwetki absolwenta.
Dr hab. Tomasz Sapota: Zwrócił uwagę na potrzeby konsultacji ze środowiskiem eksperckim,
wynikające z przepisów samej uczelni.
Dr hab. prof. UŚ. Magdalena Pastuch: Zachęciła do przedstawienie doświadczeń i pomysłów
związanych z obecnością i współpracą otoczenia rynkowego z Wydziałem. Podkreśliła
gotowość Wydziału do tego typu współpracy.
Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz: Podkreśliła zaangażowanie studentów w projektach na rzecz
społeczności lokalnych. Zapowiedziała konferencję „Społeczeństwo. Style komunikacyjne”
Dr Magdalena Ochwat: Przedstawiła współpracę Wydziału ze szkołami
Dr Monika Gawlak: Przedstawiła działania promocyjne Wydziału wobec otoczenia
rynkowego
dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek: Zaprosiła członków REIZ do dyskusji.
Dyskusja
Adam Kowalski: Zapytał o zakres i przygotowanie studentów do działań ze społecznościami
lokalnymi.
Łukasz Matusz: Wskazał na model współpracy pomiędzy Szkołą Językową KOLIBER
a Instytutem Anglistyki. Podkreślił, że zatrudnia absolwentów anglistyki oraz udostępnia
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lektorów kołom naukowym. Wskazał na brak umiejętności samokształcenia jako podstawowy
deficyt absolwentów. Podziękował za owocną współpracę z Wydziałem.
Dr Dorota Gorzelany: Zwróciła uwagę na brak kompetentnych tłumaczy w obszarze historii
kultury. Postulowała większy nacisk na obcowanie studentów z kulturą w jej naturalnym
środowisku: w galeriach i muzeach. Zapytała o możliwości weryfikowania treści zawartych
w sylabusach.
Jan Kil: Zwrócił uwagę, że trudno znaleźć tłumacza znającego specyfikę przemysłową.
Mira Fronczek: Zwróciła uwagę na brak pracowników przygotowanych do zawodu badacza
rynku. Nawiązując do prowadzonego na Wydziale kierunku, podkreśliła, że komunikacja
promocyjna rozpoczyna się od ekonomii.
Beata Sobala-Stolarczyk: Podkreśliła, że proces osłabiania absolwentów rozpoczyna się
jeszcze przed podjęciem studiów, w szkole średniej i gimnazjum. Jej zdaniem, młodzież jest
zbyt pewna i nie potrafi ocenić obiektywnie swego stanu wiedzy i umiejętności.
Barbara Maresz: Postulowała, by student miał kontakt fizyczny z obiektami kultury, a nie
ograniczał się do ich cyfrowych reprodukcji.
Jolanta Woś-Farouni: Zapytała, czy Uniwersytet dysponuje badaniami rynku pracy.
Stwierdziła, że studentom brakuje przede wszystkim umiejętności szybkiego uczenia się,
adaptacji i komunikacji. Podkreśliła, że obok znajomości języka, istotne jest opanowanie
kompetencji miękkich.
Dr hab. Jolanta Latkowska: Zwróciła uwagę na konieczność kształcenia w studentach
gotowości do adaptacji i elastyczności zawodowej.
Adam Kowalski: Zwrócił uwagę na potrzebę specjalizacji i praktyk. Uznał za problem brak
uczestnictwa studentów w kulturze, nieelastyczność, brak zdolności działania
wielozadaniowego.
Dorota Gorzelany: Postulowała poszerzenie programu praktyk w potencjalnych miejscach
pracy absolwentów.
Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz: Podziękował za opinie i uwagi i podkreślił, że Uniwersytet nie
może uczyć wąsko wyspecjalizowanych tłumaczy, powinien jednak kształtować umiejętność
uczenia się.
Mira Fronczak: Zwróciła uwagę na negatywne doświadczenia we współpracy swej firmy
z uczelnią, kiedy to Uniwersytet przenosił na firmę obowiązki dydaktyczno-administracyjne.
Jolanta Woś-Farouni: Chwaliła dotychczasowe doświadczenia współpracy i podkreślała
gotowość do kontynuacji działań związanych np. z pracami dyplomowymi o wymiarze
praktycznym. Wyraziła gotowość wejścia PwC w przestrzeń Uniwersytetu.
Dr hab. Jolanta Latkowska: Zwróciła uwagę, że Uniwersytet nie jest szkołą zawodową a
wąskie kształcenie się nie sprawdza.
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Jolanta Woś-Farouni: Postulowała, by student miał większy dostęp do praktyk.
Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz: Podkreślił, że instytuty powinny dążyć do współpracy
z konkretnymi firmami, tak aby móc znać realia rzeczywistego rynku pracy. Zamknął
posiedzenie.
Protokół sporządził Przemysław Piwowarczyk

