
STATUT RADY EKSPERCKIEJ  
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH   
  
  

§ 1  
1. Statut określa zasady funkcjonowania Rady Eksperckiej Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zwanej dalej: Radą), utworzonej przez Radę Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zwanego dalej: WPiA UŚ).   
2. W związku ze zmianami organizacyjnymi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
kompetencje Rady Wydziału WPiA UŚ przejęła w odniesieniu do Rady Wydziałowa Komisja do 
spraw Kształcenia i Studentów WPiA UŚ.  

  
§ 2   

1. Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym dziekana WPiA UŚ oraz koordynującym 
współpracę osób studiujących oraz pracowniczek i pracowników WPiA UŚ z podmiotami 
zewnętrznymi w zakresie kształcenia i badań naukowych.  
2. Siedzibą Rady jest siedziba WPiA UŚ.  
3. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Biuro Obsługi i Ewaluacji Instytutu WPiA UŚ.  
  

§ 3  
Celem Rady jest promowanie, wspieranie i realizacja idei współpracy WPiA UŚ z podmiotami 
zewnętrznymi.  

  
§ 4  

Do zadań Rady należy w szczególności:   
a) inicjowanie współpracy WPiA UŚ z osobami reprezentującymi samorządy prawnicze, 

inne zawody zaufania publicznego, wymiar sprawiedliwości, administrację publiczną i 
organy pomocy prawnej, podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe,  

b) wspieranie przedsięwzięć podejmowanych wspólnie przez osoby studiujące lub 
pracowniczki i pracowników WPiA z podmiotami zewnętrznymi,   

c) promowanie współpracy zespołów badawczych Instytutu Nauk Prawnych WPiA UŚ z 
podmiotami zewnętrznymi,  

d) wymiana informacji o potrzebach zawodów prawniczych, wymiaru sprawiedliwości, 
administracji publicznej, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych w 
zakresie kształcenia osób studiujących,  

e) opiniowanie programów studiów prowadzonych na WPiA UŚ,  
f) promowanie najlepszych i wyróżniających się studentek i studentów WPiA UŚ, w 

szczególności poprzez udzielanie rekomendacji do odbycia praktyki lub stażu,   
g) organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów i spotkań studyjnych przy wykorzystaniu 

zasobów wiedzy i umiejętności, jakimi dysponują osoby wchodzące w skład Rady.  
  

  
§ 5  

1. W skład Rady wchodzą:  
a) dziekan WPiA UŚ,   
b) prodziekani WPiA UŚ,  



c) dyrektorzy kierunków prowadzonych na WPiA UŚ,  
d) pełnomocnik dziekana WPiA UŚ ds. jakości kształcenia i akredytacji,  
e) inne przedstawicielki i przedstawiciele WPiA UŚ, powołani przez dziekana WPiA UŚ,   
f) osoby reprezentujące samorządy prawnicze, inne zawody zaufania publicznego, 

wymiar sprawiedliwości i organy pomocy prawnej oraz administrację publiczną, 
podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe (zwane dalej: Ekspertami 
zewnętrznymi).  

2.  Przedstawicielki i przedstawicieli WPiA UŚ do Rady (zwanych dalej: Ekspertami 
wewnętrznymi) powołuje - za ich zgodą i odwołuje dziekan WPiA UŚ. 
3.  Członkiniami i członkami Rady będącymi Ekspertami zewnętrznymi są osoby zaproszone 
przez dziekana WPiA UŚ, za ich zgodą, na podstawie powołania. Ekspert zewnętrzny może 
ustąpić z Rady, składając oświadczenie dziekanowi WPiA UŚ.  
4. Dziekan WPiA UŚ może zaprosić do udziału w posiedzeniu Rady specjalistki lub specjalistów 
spoza Rady, uwzględniając zagadnienia będące przedmiotem posiedzenia.  
 

§ 6  
Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku akademickim, przynajmniej raz w 
każdym semestrze.  

  
§ 7  

1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.  
2. Przewodniczącym Rady jest dziekan WPiA UŚ lub wyznaczona przez dziekana WPiA UŚ 
osoba wchodząca w skład Rady.  

  
§ 8  

1. Porządek obrad Rady ustala Przewodniczący Rady, przesyłając go wraz zaproszeniem na 
posiedzenie osobom wchodzącym w skład Rady nie później niż na tydzień przed planowanym 
terminem posiedzenia.  
2. W czasie posiedzenia Rady przedmiotem głosowania mogą być sprawy objęte jej 
porządkiem, a także zgłoszone w ramach wolnych wniosków, jeśli nikt z obecnych się nie 
sprzeciwi.  

  
§ 9  

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członkiń i członków Rady obecnych na 
posiedzeniu.  

  
§ 10   

1. Skład Rady ukonstytuowanej zgodnie z § 5 stwierdza dziekan WPiA UŚ w drodze 
zarządzenia.  
2. Zmiany niniejszego Statutu wymagają zgody wyrażonej w uchwale Wydziałowej Komisji do 
spraw Kształcenia i Studentów WPiA UŚ, podjętej większością głosów przy obecności 
przynajmniej połowy jej składu.  
 


