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§ 1. 

1. Rada naukowa jest organem doradczym kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

Uniwersytetu. 

2. Rada naukowa działa na podstawie Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz niniejszego 

regulaminu. 

 

Skład rady naukowej 

§ 2. 

W skład rady naukowej wchodzą: dyrektor instytutu, kierownicy katedr oraz inni pracownicy 

badawczy i badawczo-dydaktyczni, wskazani przez kierowników katedr z uwzględnieniem 

aktywności naukowej kandydatów. Listę członków rady zatwierdza dyrektor instytutu. 

 

§ 3.  

W zgodzie ze Statutem UKW, przewodniczącego rady wybiera rada spośród profesorów i 

profesorów uczelni, zatrudnionych w Instytucie.  

 

§ 4.  

Na wniosek przewodniczącego rady, kierownika katedry lub innego członka rady i za zgodą 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w posiedzeniach rady mogą brać udział, 

jako niestali członkowie rady z głosem doradczym, przedstawiciele pracowników 

dydaktycznych, interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych osób, jeżeli będzie 

to uzasadnione z punktu widzenia rozwoju naukowego Instytutu.   

 

Zadania rady naukowej 

§ 5. 

Do zadań rady naukowej należy: 

- opiniowanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej 

i wdrożeniowej; 

- opiniowanie programów badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi 

oraz działalności wydawniczej; 



- opiniowanie oceny aktywności naukowej pracowników jednostki; 

- opiniowanie wniosków o nagrody naukowe; 

- opiniowanie innych wniosków kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

w sprawach naukowych. 

 

Tryb działania rady naukowej 

§ 6. 

1. Pierwsze posiedzenie rady, na której dokonany będzie wybór jej przewodniczącego, 

zwołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. 

2. Przewodniczący rady zwołuje posiedzenia rady w miarę potrzeby.  

3. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek kierownika 

podstawowej jednostki organizacyjnej albo na wniosek na piśmie co najmniej 1/3 liczby 

członków rady. 

4. Porządek obrad i terminy posiedzeń rady ustala przewodniczący rady w porozumieniu 

z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej. 

5. Rada naukowa może obradować stacjonarnie lub zdalnie. 

6. W sytuacjach nadzwyczajnych, w tym w szczególności w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, rada naukowa może podejmować uchwały także w trybie 

obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 7. 

1. Rada na wniosek przewodniczącego może wybrać wiceprzewodniczącego. 

2. W przypadku braku wiceprzewodniczącego przewodniczący może powierzyć prowadzenie 

obrad rady innemu członkowi rady. 

 

§ 8. 

W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący 

albo wyznaczony członek rady. 

 

§ 9. 

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

statutowej liczby członków rady. 

 

 



§ 10. 

Protokół z posiedzenia rady podpisuje przewodniczący obrad. 

 

§ 11. 

Obsługę administracyjną i techniczną rady zapewnia podstawowa jednostka organizacyjna 

Uniwersytetu, pokrywając ze swych środków wydatki związane z działalnością rady. 

 

§ 12. 

Regulamin rady naukowej podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wchodzi 

w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Rektora.   

 

 

 


