
REGULAMIN 
RADY NAUKOWEJ 

WYDZIAŁU JĘZYKOZNAWSTWA 
UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO 

 

§ 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 pracownicy badawczy oraz pracownicy badawczo-

dydaktyczni podstawowej jednostki organizacyjnej: profesorowie, profesorowie uczelni, 

wyłonieni przedstawiciele adiunktów oraz asystentów. Przedstawiciele pozostałych 

nauczycieli akademickich stanowią nie mniej niż 20% składu rady. 

 

§ 3. 

Przedstawiciele adiunktów oraz asystentów do rady naukowej wyłaniani są na odrębnych 

zebraniach adiunktów oraz asystentów zorganizowanych przez kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. 

 

 

 

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. Przewodniczącego rady wybiera rada spośród profesorów i profesorów uczelni. 

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. 

 

§ 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 

W przypadku rezygnacji wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia 

tej rezygnacji na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia 

złożenia rezygnacji. 

§ 10 

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

statutowej liczby członków rady. 

 

§ 11 

Protokół z posiedzenia rady podpisuje przewodniczący obrad. 

 



§ 12 

Obsługę administracyjną i techniczną rady zapewnia podstawowa jednostka organizacyjna 

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

 

§ 13. 

Regulamin rady naukowej podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wchodzi 

w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Rektora.   

 

 


