
Załącznik nr 5 

do Zarządzenia Rektora nr 267/WST/2020 z dnia 12.11.2020 r. 

 

Regulamin funkcjonowania 

Rady Naukowej Dyscypliny NaukMedycznych 

Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach 

 

Uchwalenie Regulaminu Rady Naukowej Dyscypliny nauk medycznych 

(zwanej dalej Radą Naukową) 

§ 1 

1. Regulamin Rady uchwalany jest bezwzględną większością głosów. 

2. Zmiany w Regulaminie wymagają bezwzględnej większości głosów. 

3. Większość  bezwzględna  oznacza,  że  za  podjęciem  uchwały  głosowało  więcej  niż  

50% uczestniczących w głosowaniu członków Rady Naukowej. 

 

 

Prezydium Rady Naukowej  

 

§ 2 

 

1. Prezydium Rady składa się z Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy oraz Sekretarza 

Rady. 

2. Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje na mocy zarządzenia Rektor Wyższej Szkoły 

Technicznej w Katowicach. 

3. Wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza dokonuje się na pierwszym  posiedzeniu 

Rady spośród członków zespołu ds. oceny w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością głosów. Zastępca Przewodniczącego i Sekretarza wybierany jest spośród 

członków zespołu ds. Oceny Jakości Działalności Naukowej. 

4. W przypadku, gdy zgodnie z zapisami w ust. 3 § 2, Przewodniczący lub Sekretarz nie 

zostanie wybrany, jest On wskazywany przez Przewodniczącego Rady Naukowej. 

 

§ 3 

 

1. Kadencja Rady Naukowej trwa 5 lat, licząc od daty zarządzenia Rektora w którym 

powołany zostaje Przewodniczący Rady. 

2.  Odwołanie  Przewodniczącego,  Zastępcy  lub  Sekretarza  następuje  na  wniosek  co  

najmniej jednej  piątej  członków  Rady  w  głosowaniu  tajnym,  bezwzględną  

większością  głosów wszystkich członków Rady. 

Członkowie Rady Naukowej 

§ 4 

 



1. Członkami Rady Naukowej są Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego oraz 

Sekretarz. 

2. Do członków Rady Naukowej zalicza się także Osoby wchodzące w skład Zespołu ds. 

Oceny Jakości Naukowej – Komitet Sterujący i Dyscyplina Nauki Medyczne. 

3. Do członków Rady Naukowej zalicza się także Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w 

Katowicach, Prorektora, Prorektora ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk 

Medycznych, Prorektora ds. medycznych, Dziekana Wydziału Nauk Medycznych. 

4. Do członków Rady Naukowej zalicza się także wszystkich pracowników badawczych, 

badawczo-dydaktycznych zaliczonych do liczby N danej dyscypliny. 

Terminy i informacja o posiedzeniach Rady Naukowej 

§ 5 

1. Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z terminarzem przedstawionym przez 

Przewodniczącego Rady na początku roku akademickiego.  

2. W sytuacji, gdy terminarz posiedzeń Rady nie zostanie przedstawiony, posiedzenia Rady 

są zwoływane według potrzeb, jednak minimum jedno posiedzenie w semestrze roku 

akademickiego. 

§ 6 

 

1. Na  wniosek  zgłoszony  do Przewodniczącego Rady przez  co  najmniej  jedną  piątą  

ogólnej  liczby  członków  Rady Naukowej, Przewodniczący zobowiązany jest do 

zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Naukowej, nie później niż w ciągu tygodnia 

od daty doręczenia wniosku. 

§ 7 

 

1. Ramowy program posiedzenia, określony w zawiadomieniu o posiedzeniu, jest przesłany 

pocztą elektroniczną do członków Rady, na wskazany przez nich adres, nie później niż 7 

dni przed datą posiedzenia.  

2. W sytuacjach nadzwyczajnych dopuszcza się przesłanie ramowego programu posiedzenia 

w terminie krótszym, jednak nie później niż dzień przed terminem posiedzenia. 

§ 8 

 

1. O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej członek Rady jest zobowiązany 

niezwłocznie powiadomić Przewodniczącego. Wysyłanie powiadomień na adresy 

wskazane przez członków Rady uznaje się za skuteczne. 

 

§ 9 

 

1. Posiedzenia Rady mogą odbywać się stacjonarnie, w budynkach Wyższej Szkoły 

Technicznej lub przy wykorzystaniu narzędzi technicznych umożliwiających ich 

prowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu. 

 

 



Zgłaszanie spraw pod obrady Rady Naukowej  

§ 10 

 

W sprawach, która wymagają decyzji lub zaopiniowania przez Radę (m.in. awansów 

naukowych, stanowisk, zatrudnienia) wymagane jest złożenie kompletu dokumentów do 

Działu Kadr i Płac, który przekazuje je Przewodniczącemu Rady do dalszego 

procedowania. 

Obecność na posiedzeniu Rady Naukowej  

§ 11 

Przewodniczący Rady Naukowej sporządza imienną listę członków Rady Naukowej i 

bezzwłocznie ją aktualizuje. 

§ 12 

1. Członek Rady jest zobowiązany osobiście uczestniczyć w jej posiedzeniach. 

2. Członek Rady swoją obecność na posiedzeniu Rady potwierdza podpisem na imiennej 

liście obecności, gdy posiedzenie odbywa się w trybie stacjonarnym  

3. Gdy posiedzenie odbywa się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, 

obecność członka Rady potwierdzana jest przed rozpoczęciem obrad, poprzez sprawdzenie 

przez Przewodniczącego obecności i odnotowania na imiennej liście obecności. 

§ 13 

 

1. O swojej nieobecności oraz jej przyczynach członek Rady zawiadamia ustnie, pisemnie lub 

mailowo Przewodniczącego przed terminem posiedzenia. 

2. W posiedzeniach Rady obowiązkowo uczestniczą członkowie Rady, którzy pełnią 

określone funkcje w sprawach ujętych w porządku obrad. 

Porządek obrad Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne 

§ 15 

1. Obradom Rady przewodniczy jej Przewodniczący. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego spowodowanej chorobą lub inną, nie dającą 

się wcześniej przewidzieć przyczyną, posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zespołu ds. Oceny Jakości Działalności Naukowej. 

§ 16 

Obrady Rady są zamknięte. 

§ 17 

Do prowadzenia obrad niezbędna jest obecność ponad 50% ogólnej liczby członków Rady 

Naukowej, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy. 



§ 18 

Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Rady osoby niebędące jej członkami. 

Zaproszone osoby nie mają prawa do głosowania. 

§ 19 

1. Przed rozpoczęciem posiedzenia Przewodniczący przedstawia porządek obrad określony w 

zawiadomieniu o posiedzeniu. 

2. Członkowie Rady, przed zatwierdzeniem porządku obrad, mogą składać wnioski o 

uzupełnienie lub zmianę porządku obrad. 

3. Ostateczną decyzję w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku obrad podejmuje Rada 

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

4. Większość zwykła oznacza przewagę głosów pozytywnych nad negatywnymi, niezależnie 

od liczby osób, które wstrzymały się od głosowania. 

§ 20 

Prawo zabierania głosu podczas posiedzenia Rady przysługuje wszystkim osobom 

wchodzącym w jej skład, a także osobom zaproszonym. 

§ 21 

1. Sprawy wniesione pod obrady Rady przedstawia Przewodniczący, Zastępca 

przewodniczącego lub wskazany przez niego sprawozdawca. 

2. Sprawy wymagające szczegółowego rozpatrzenia Przewodniczący kieruje do 

odpowiednich jednostek organizacyjnych Uczelni. W imieniu jednostki organizacyjnej 

sprawę na posiedzeniu Rady referuje Kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez 

niego wyznaczona. 

§ 22 

W sprawach objętych porządkiem obrad Przewodniczący udziela głosu według kolejności 

zgłoszeń. 

§ 23 

1. Poza porządkiem obrad Przewodniczący udziela głosu w sprawie wniosku formalnego. 

2. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o: przerwanie, odroczenie 

lub zamknięcie obrad; zamknięcie listy mówców; odroczenie lub zamknięcie dyskusji; 

odesłanie do komisji lub powołanie doraźnej komisji; głosowanie bez dyskusji; tajność 

głosowania; 3ograniczenie lub przedłużenie czasu przemówień; sprawdzenie quorum; 

ponowne przeliczenie głosów; sprawdzenie zgodności uchwał i postanowień z Ustawą lub 

Regulaminem obrad Rady Naukowej; sprostowanie błędnie rozumianego lub nieściśle 

przytoczonego oświadczenia mówcy. 

3. Wniosek formalny jest głosowany w sposób jawny, bezpośrednio po wysłuchaniu 

wnioskodawcy. 

§ 24 



Poszczególne punkty porządku obrad, które z braku czasu nie zostaną rozpatrzone podczas 

posiedzenia, przenosi się - jako pierwsze w kolejności - do porządku dziennego następnego 

posiedzenia, chyba że Rada Naukowa postanowi inaczej. 

 

§ 25 

Przewodniczący ma obowiązek zwrócić uwagę mówcy, gdy jego wystąpienie wykracza poza 

porządek obrad. Po bezskutecznym zwróceniu uwagi, Przewodniczący może odebrać głos 

mówcy. Od tej decyzji przysługuje mówcy odwołanie się do zebranych. 

Podejmowanie uchwał 

§ 26 

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby jej członków, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (np. w 

postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych). 

2. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyłączeniem uchwał w sprawach osobowych, które 

podejmowane są w sposób tajny. Głosowanie tajne zarządza się także na wniosek członka 

Rady Naukowej Dyscypliny, z wyjątkiem głosowania w sprawach formalnych. 

§ 27 

Informacje o podjętych uchwałach będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej 

Wyższej Szkoły Technicznej w zakładce Rada Naukowa Dyscypliny (z wyłączeniem spraw 

osobowych). 

§ 28 

Rada, Prezydium Rady, komisje i zespoły mogą zasięgać opinii ekspertów nie będących 

członkami Rady. 

§ 29 

Prawo udziału w głosowaniu przysługuje członkom Rady Naukowej.  

Dokumentacja 

§ 30 

Z przebiegu obrad Rady Naukowej sporządza się pisemny protokół, który redaguje Sekretarz 

Rady.  

§ 31 

1. W protokóle należy zamieścić krótkie, syntetyczne omówienie przebiegu obrad oraz pełną 

treść podjętych uchwał i postanowień. Do protokółu załącza się materiały rozesłane przed 

posiedzeniem i inne związane z przebiegiem obrad.  

2. Protokół sporządza się w okresie 14 dni od daty posiedzenia.  



3. Protokół z ostatniego posiedzenia Rady rozsyłany jest pocztą elektroniczną członkom 

Rady najpóźniej na trzy dni przed kolejnym posiedzeniem Rady (zgłaszanie uwag do 

sporządzonego protokołu oraz autoryzacja wypowiedzi powinny być zakończone 

najpóźniej w przeddzień kolejnego posiedzenia Rady). 

4. Protokół wraz z ewentualnymi poprawkami, zatwierdzony przez Radę Naukową na 

następnym posiedzeniu, podpisany przez Przewodniczącego Rady stanowi urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad Rady Naukowej.  

 

§32 

 

1. Uchwały i postanowienia Rady Naukowej podpisuje Przewodniczący Rady.  

2. Protokół, uchwały, postanowienia oraz inne dokumenty sygnowane przez 

Przewodniczącego Rady lub do niego skierowane są przechowywane w Rektoracie 

Wyższej Szkoły Technicznej i udostępniane zainteresowanym pracownikom oraz 

członkom Rady.  

3. Protokoły z posiedzeń Rady są umieszczane w formie elektronicznej w Intranecie na 

stronie internetowej Wyższej Szkoły Technicznej w zakładce Rada Naukowa Dyscypliny.  

4. W sprawach przedstawianych władzom WST, MNiSW, NCN Rektor zobowiązany jest 

podać stanowisko Rady, o ile dana sprawa była przedmiotem obrad Rady.  

5. Oświadczenie woli w imieniu Rady składa Przewodniczący lub upoważniony przez niego 

zastępca.  

 

§26 

 Obsługę administracyjną i techniczną Rady Naukowej zapewnia Wyższa Szkoła Techniczna 

w Katowiach pokrywając z własnych środków wydatki związane z działalnością Rady.  

 

Postanowienia końcowe 

 

 

Regulamin Rady Naukowej został uchwały przez Radę Naukową Dysycpliny Nauk 

Medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach w dniu 28.04.2021r.  

 

 


