UCHWAŁA
nr XXXXI/621/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie: stanowiska w kwestii włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego
w Lesznie
Na podstawie § 16 ust. 2 statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Województwa
Wielkopolskiego z 2003r. Nr 216, poz. 4708 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§1
Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża wolę podjęcia działań zmierzających
do włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie w struktury
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zgodnie
z art. 261a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2012r., poz. 572 ze zmianami).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/621/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 lutego 2013 r.
Zgodnie z art. 261b ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. z 2012r., poz.572 ze zmianami) z dniem 30 września 2015r. tracą moc porozumienia
zawarte pomiędzy organami prowadzącymi a uczelniami wyższymi dotyczące możliwości
uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Z tego względu, zgodnie z art. 261a powołanej
wyżej ustawy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na wniosek organu prowadzącego,
może:
1) przekształcić kolegium w uczelnię zawodową,
2) włączyć kolegium do uczelni publicznej, po uzyskaniu zgody senatu tej uczelni,
3) połączyć np. dwa kolegia w publiczną uczelnię zawodową.
Jednym z warunków koniecznych włączenia Kolegium jest zawarcie porozumienia
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie obejmującego ustalenia związane
ze sposobem przejęcia pracowników oraz majątku, a także informacje na temat kierunków
studiów. Podjęcie działań zmierzających do włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Lesznie w struktury uczelni wyższej wynika z następujących przesłanek:
1. siedzibą obu jednostek jest miasto Leszno,
2. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego
w Lesznie w dniu 11 października 2012r. podjął uchwałę wyrażającą zgodę
na włączenie kolegium w swoje struktury,
3. wstępne zainteresowanie pracowników Kolegium na zaproponowane rozwiązanie.
Po zawarciu porozumienia i skompletowaniu całej dokumentacji można wystąpić
do ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o włączenie Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Lesznie
w struktury wyższej uczelni. Niezależnie
od wynegocjowanych ustaleń i zaproponowanych rozwiązań ostateczną decyzję podejmuje
Minister, który może wydać stosowne rozporządzenie regulujące włączenie kolegium
do uczelni publicznej.
Przyjęcie powyższego rozwiązania pozwoli m. in. na: kontynuację nauki przez słuchaczy
korzystających z przerw w nauce (urlop zdrowotny, urlop macierzyński) lub powtarzających
rok, którzy nie ukończą nauki do dnia 30 września 2015r. (po tym terminie w przypadku nie
włączenia kolegium – słuchacze nie będą mieli możliwości uzyskania tytułu licencjata) ,
zapewnienie młodzieży z regionu leszczyńskiego kształcenie w zakresie filologii obcych w
miejscu zamieszkania, bez konieczności dojazdu do Poznaniu. Brak opieki naukowej ze
strony uczelni wyższej po 30 września 2015r. nie powoduje automatycznej likwidacji
placówki. Wpływa to jednak na niemożność zdobycia tytułu licencjata, a w konsekwencji
może spowodować zmniejszenie bądź ustanie naboru do kolegium. Efektem tego może być
konieczność likwidacji placówki, a co za tym idzie wypłata odpraw dla pracowników, które to
koszty obciążą budżet Województwa Wielkopolskiego.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

