
REGULAMIN RADY INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

działającej przy Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji  

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

§ 1 

1. Rada Interesariuszy Zewnętrznych zwana dalej Radą jest kolegialnym organem 

opiniotwórczym i doradczym Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. 

2. W skład Rady wchodzą: 

a) przedstawiciele organów państwowych, 

b) przedstawiciele organów samorządu terytorialnego i zawodowego, 

c) przedstawiciele instytucji oraz stowarzyszeń naukowych i zawodowych, 

d) przedstawiciele pracodawców i organizacji pracodawców, 

e)  przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji finansowych, 

f) Dziekan, Prodziekani oraz Dziekani Wydziału poprzednich kadencji, 

g) inne osoby właściwe w określonych sprawach merytorycznych. 

3. Członków Rady powołuje Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji po 

uzyskaniu ich zgody. 

4. Rada spośród swoich członków, na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Dziekana 

wybiera Przewodniczącego.  

5. Kadencja Przewodniczącego Rady i jej członków jest tożsama z długością kadencji 

Dziekana. 

 

§ 2 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Rady Interesariuszy Zewnętrznych sprawuje 

Dziekanat WIŚiG. 

 

§ 3 

Do kompetencji Rady należy: 

a) wyrażanie opinii w sprawie kształcenia na prowadzonych przez Wydział 

kierunkach studiów;  

b) promowanie Wydziału w kraju i za granicą; 

c) stworzenie i rozwój aktywnej współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-

gospodarczym; 

d) wymiana myśli w obszarze obecnych działań Wydziału oraz działanie na rzecz 

umożliwienia szerokiego prezentowania potencjału i dorobku Wydziału; 

e) budowanie przyjaznego środowiska dla podejmowanych przez Wydział 

inicjatyw, które dostosowane będą do realiów otoczenia gospodarczego 

i społecznego; 

f) wyrażanie opinii w innych sprawach Wydziału przedłożonych pod obrady Rady 

Interesariuszy Zewnętrznych przez jego Przewodniczącego lub przez Dziekana. 



 

§ 4 

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub Dziekan, nie rzadziej niż raz do 

roku. 

2. Posiedzenia Rady zwoływane są poprzez rozesłanie pisemnych zaproszeń do 

członków Rady. Zaproszenie powinno zawierać termin posiedzenia, miejsce 

posiedzenia oraz porządek obrad. Zaproszenie na posiedzenie Rady winno być 

rozesłane, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć także inne osoby zaproszone prze Dziekana 

lub Przewodniczącego Rady. 

4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady. 

5. Wnioski i uwagi członków Rady na temat spraw dotyczących Wydziału, które pragną 

oni poddać pod obrady Rady, zgłaszane są na posiedzeniu Rady w punkcie „Wolne 

wnioski” bądź kierowane są pisemnie do Przewodniczącego lub Dziekana.  

 

§ 5 

1. Rada może powołać stałe i doraźne komisje oraz określić ich skład i zakres działania. 

2. Komisje są organami pomocniczymi Rady oraz służą do szczegółowego rozpatrywania 

spraw należących do Rady.  

3. Komisje powoływane są na okres kadencji Rady. 

 

§ 6 

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy jej składu.  

2. W sprawach wymagających głosowania przeprowadza się głosowanie jawne, chyba 

że Przewodniczący Rady uzna, iż wskazane jest głosowanie tajne. Wniosek 

o przeprowadzenie głosowania tajnego może także zgłosić członek Rady. 

 

§ 7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.09.2021 roku. 

 
 


