Regulamin obrad Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki
 Posiedzenia Rady zwołuje Dyrektor, który przewodniczy jej obradom oraz innym
działaniom Rady
 Zawiadomienia o posiedzeniach Rady rozsyłane są na 5 dni przed terminem.
posiedzenia drogą korespondencyjną ( poczta UŚ) . W wyjątkowych sytuacjach,
ewentualne materiały rozsyłane są pocztą e-mailową uczelnianą nie później niż w
przeddzień posiedzenia Rady, do godziny 18:00
 Składanie wniosków do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady przez pracowników Instytutu
odbywa się na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady.
 Rada podejmuje uchwały w obecność co najmniej połowy składu powołanego przez
Dziekana
 W sprawach osobowych oraz w głosowaniach w ramach procedur nadawania stopni
naukowych, głosowania Rady są tajne
(przez zaznaczanie wybieranej odpowiedzi na przygotowanej kartce zawierającej trzy
możliwości odpowiedzi : Za, Przeciw, Wstrzymuję się)
 Uchwały ws. nadawania stopni naukowych podejmowane są bezwzględną większością
głosów ( Za jest więcej niż suma Przeciw i Wstrzymuję się) przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowaniai.
 Inne uchwały i głosowania Rady, podejmowane są zwykłą większością głosów (głosów
Za stawianym wnioskiem jest więcej niż Przeciw). W kwestiach spornych głos Dyrektora
Instytutu, jako przewodniczącego Rady, jest rozstrzygający.
 W uzasadnionych sytuacjach głosowania jawne Rady mogą odbywać się z
wykorzystaniem drogi korespondencyjnej ( z wykorzystaniem poczty UŚ)
 Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady potwierdzają swoją obecność podpisem. W
przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Rady, członek Rady zgłasza ten
fakt najpóźniej na dzień przed posiedzeniem, do godziny 15.00, drogą korespondencyjną
(poczta Uś)
 Uchwały podejmowane przez Radę podpisuje Dyrektor Instytutu lub w określonych
sytuacjach - Zastępca.
 Z posiedzeń Rady sporządza się protokół (dopuszcza się możliwość nagrywania obrad)
Zgodnie z art. 179 ust. 3 pkt 2 przepisów
wprowadzających ustawę o szkolnictwie wyższym, w uczelni stopień nadaje:
a) do dnia 30 września 2019 r. - rada jednostki organizacyjnej, b) od dnia 1 października 2019 r. - organ, o którym
i

mowa w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzającej, a więc odpowiednio: albo KI senatu, albo RN właściwego
instytutu.
Ostatni paragraf senackiej uchwały o procedurze habilitacyjnej, wedle którego postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego wszczęte i niezakończone przed
1 października 2019 r. prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych, z zastrzeżeniem, że dotychczasowe
uprawnienia rady wydziału lub rady instytutu przejmuje właściwy organ do nadania stopnia doktora habilitowanego.
Zatem doktorzy głosują

