Regulamin Podyplomowego Studium Public Relations IFiS PAN

I.Afiliacja
Podyplomowe Studium Public Relations IFiS PAN jest autonomiczną częścią Szkoły Nauk
Społecznych IFiS PAN.

II. Cel
Celem Studium jest przygotowanie specjalistów w zakresie Public Relations.

III. Kierownictwo
1. Nadzór nas Studium Sprawuje Dyrektor IFiS PAN, który zatwierdza także plan
rzeczowo-finansowy oraz jego wykonanie. Wszelkie wydatki Studium, wykraczające
poza zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy, wymagają zgody Dyrektora IFiS PAN.
Dyrektor IFiS PAN podejmuje także decyzję w sprawie uruchomienia każdej kolejnej
edycji Studium
2. Dyrektor IFiS PAN na okres swojej kadencji powołuje Radę Programową Studium jako
organ opiniodawczo-doradczy, a także odwołuje jej członków
3. Rada Programowa składa się z 5 - 7 osób w tym co najmniej jednego z
wicedyrektorów IFiS PAN oraz Kierownika Szkoły Nauk Społecznych.
4. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
a. Opiniowanie planu i programu studiów, planu rzeczowo-finansowego i jego
wykonania, składu kadry dydaktycznej z uwzględnieniem wyników jej
ewaluacji dokonywanej przez słuchaczy, planu rekrutacji słuchaczy na
następną edycję Studium oraz jej realizacji, wysokości opłat za studia
b. Opiniowanie pracy kierownika Studium
c. Przedstawianie opinii w sprawie uruchomienia każdej kolejnej edycji Studium
5. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku, w tym przynajmniej raz w terminie
umożliwiającym zaopiniowanie decyzji w sprawie uruchomienia kolejnej edycji
Studium (na podstawie realizacji kończącej się edycji i przebiegu rekrutacji na
następną edycję). Przewodniczący może zwołać Radę w dowolnym czasie na wniosek
Dyrektora IFiS PAN, Kierownika Studium lub któregokolwiek z członków Rady.
6. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Dyrektor IFiS PAN.

7. Kierownik Studium na bieżąco zarządza funkcjonowaniem Studium, odpowiada za
realizację programu Studium oraz realizuje zatwierdzony przez Dyrektora IFiS PAN
plan finansowo-rzeczowy. W swojej działalności kieruje się zaleceniami Dyrektora IFiS
PAN i Rady Programowej.
8. Kierownik Studium jest odpowiedzialny zwłaszcza za:
a. Przygotowanie i realizację programu Studium w każdej kolejnej edycji, zgodnie
z regułami przyjętymi przez Radę Programową oraz Regulaminem Studium
b. Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego Studium i gospodarowanie
środkami przeznaczonymi na proces dydaktyczny zgodnie z zatwierdzonym
przez Dyrektora IFiS planem
c. Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i jej ocenę z uwzględnieniem ewaluacji dokonywanej przez
słuchaczy
d. Przedstawianie Dyrektorowi IFiS PAN i Radzie Programowej innych
dokumentów, o których mowa w punkcie 4a.
e. Organizowanie egzaminów dyplomowych słuchaczy
f. Przeprowadzanie rekrutacji na kolejną edycję
zaopiniowanym przez Radę Programową planem
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IV. Program
Jedna edycja Studium trwa jeden rok, a proces dydaktyczny odbywa się w czasie
wybranych weekendów. Kierownik Studium może w uzasadnionych przypadkach
zaplanować jedną kilkudniową sesję dodatkową w ramach przyjętej ilości godzin.
Program Studium, który jest corocznie aktualizowany przez Kierownika Studium, musi
zostać zaakceptowany przez Rade Programową.

V. Wydawane dokumenty
Słuchacze, którzy odbyli przewidziane programem zajęcia dydaktyczne, po napisaniu i
obronie pracy dyplomowej otrzymują świadectwo ukończenia Studium,
potwierdzające kompetencje specjalisty PR.

