
 

UCHWAŁA NR 165/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 
 

w sprawie regulaminu senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą 
 
Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą  
Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 28 
ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdza regulamin senackiej Komisji Nauki  
i Współpracy z Zagranicą w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Traci moc uchwała Nr 5/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 

2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 165/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 
 

REGULAMIN SENACKIEJ KOMISJI NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 
 

§ 1. Senacka Komisja Nauki i Współpracy z Zagranicą, zwana dalej Komisją, jest komisją 
stałą w rozumieniu § 24 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, powołaną na czas trwania 
kadencji Senatu. 

 
§ 2.1. Komisja przedstawia Senatowi Uniwersytetu Wrocławskiego opinie (w tym analizy 

i rekomendacje) w sprawach związanych z działalnością naukową i współpracą naukową z 
zagranicą.  

2. Do zadań Komisji należy w szczególności przedstawianie opinii w sprawach: 
1) strategii rozwoju działalności naukowej (badań naukowych i prac rozwojowych) w 

Uniwersytecie Wrocławskim, ze szczególnym uwzględnieniem celu, jakim jest utrzymanie 
się w gronie uczelni realizujących projekty w konkursie „Inicjatywa doskonałości - uczelnia 
badawcza” (IDUB); 

2) funkcjonowania rad dyscyplin naukowych; 
3) finansowania działalności naukowej; 
4) strategii zatrudnienia na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych; 
5) realizacji zadań naukowych podjętych w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – 

uczelnia badawcza” (IDUB);  
6) opieki naukowej nad młodą kadrą naukową; 
7) stypendiów naukowych i wewnętrznych programów badawczych; 
8) współpracy naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego z krajowymi i zagranicznymi 

instytucjami, organizacjami i fundacjami działającymi w obszarze nauki; 
9) inicjowania i realizacji działalności naukowej wspierającej rozwój regionalnego otoczenia 

społeczno-gospodarczego; 
10) związanych z polityką płacową Uczelni dotyczącą pracowników badawczych i badawczo-

dydaktycznych oraz wnioskami o nagrody naukowe i wdrożeniowe; 
11) związanych z innowacyjnością oraz komercjalizacją wyników działalności naukowej; 
12) związanych z ochroną własności intelektualnej; 
13) innych związanych z działalnością naukową i współpracą z zagranicą, nie wymienionych w 

punktach 1-12. 
 

§ 3.1. Komisja przyjmuje do rozpatrzenia sprawy skierowane do niej przez Senat, 
Rektora oraz inne organy Uczelni. Komisja może rozpatrywać inne sprawy należące do zakresu 
jej działania z własnej inicjatywy. 

2. Obowiązek przedstawienia Senatowi stanowiska Komisji (opinii, analizy, rekomendacji) 
spoczywa na Przewodniczącym Komisji. 

 
§ 4. Każdy członek Komisji ma prawo żądać przedstawienia Komisji materiałów, 

dokumentów lub wyjaśnień związanych ze sprawą będącą przedmiotem pracy Komisji zgodnie z 
§ 24 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 5.1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany przez Komisję z grona jej 

członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.  
2. Przewodniczącym Komisji powinien być członek Senatu.  
3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego czynności wykonuje wskazany przez 

niego członek Komisji zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. 
4. Sekretarzem Komisji jest pracownik właściwej jednostki administracji centralnej 

Uniwersytetu Wrocławskiego wyznaczony przez jej kierownika. 
 
§ 6.1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 

umotywowany pisemny wniosek 5 członków Komisji. 
2. Posiedzenia zwołuje się w możliwe najwcześniejszym terminie po otrzymaniu sprawy, 

która ma być przedmiotem prac Komisji. W przypadku podjęcia sprawy z inicjatywy Komisji o 
terminie posiedzenia decyduje Przewodniczący. 

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić, że posiedzenie Komisji 
lub udział w nim członków Komisji odbędzie się, z zachowaniem niezbędnych zasad 
bezpieczeństwa urządzeń i systemów teleinformatycznych, przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej zapewniających w szczególności: 
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;  
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2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia 
mogą wypowiadać się w jego toku. 

4. Posiedzenie Komisji może odbywać się, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa 
członków Komisji. 

 
§ 7. Członkowie Komisji są zawiadamiani o terminie posiedzenia nie później niż 7 dni 

przed planowanym posiedzeniem. Skrócenie tego terminu może nastąpić w przypadku 
wymagającym niezwłocznego rozpatrzenia sprawy. Do zawiadomienia dołącza się proponowany 
porządek posiedzenia wraz z niezbędnymi materiałami będącymi przedmiotem posiedzenia. 
 

§ 8. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział bez prawa udziału w głosowaniach inne 
osoby zaproszone przez Przewodniczącego. § 7 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 9.1. Praca Komisji może odbywać się w zespołach roboczych ustanowionych przez 

Przewodniczącego. Komisja wybiera członków zespołu roboczego spośród swoich członków  
zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. 

2. Wyniki prac zespołu powinny być zatwierdzone w głosowaniu na posiedzeniu Komisji 
lub drogą elektroniczną. 
 

§ 10. Posiedzenia Komisji prowadzi jej Przewodniczący.  
 

§ 11.1. Uchwały Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym. 

2. Przewodniczący posiedzenia, na wniosek członka Komisji lub z własnej inicjatywy, 
może zarządzić głosowanie tajne. 

3. W sprawach osobowych Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym. 
 
§ 12. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić rozpatrzenie sprawy 

i głosowanie drogą elektroniczną (osobiście lub za pośrednictwem Sekretarza Komisji). Do 
przyjęcia uchwały Komisji w formie elektronicznej niezbędna jest zgoda więcej niż połowy 
członków Komisji.  
 

§ 13.1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.  
2. Protokół z posiedzenia jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu Komisji.  
3. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz Sekretarz Komisji.  
4. Dokumentacja prac Komisji jest przechowywana przez Sekretarza Komisji. 

 
§ 14.1. Udział członków w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy. 
2. Członek Komisji powinien powiadomić Przewodniczącego o swojej nieobecności na 

planowanym posiedzeniu Komisji. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona. 
3. Przewodniczący Komisji zawiadamia Rektora o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w § 25 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 15. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Senat. 
 
 

 


