UCHWAŁA NR 17/IV/06
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 12 kwietnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia wytycznych dla Rad Instytutów PWSZ w Głogowie

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365) postanawia się:

§1
Przyjąć wytyczne dla Rad Instytutów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
§2
Szczegółowe wytyczne zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zatwierdzenia
Statutu uczelni przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Załącznik do
Uchwały Senatu nr 17/IV/06
Z dnia 12.04.2006r.

Wytyczne dla Rad Instytutów
§1
Skład i kadencja Rad Instytutów
1.

Rada instytutu jest organem kolegialnym Uczelni.

2.

W skład rady instytutu wchodzą:
1) dyrektor instytutu, jako przewodniczący;
2) wybrani przedstawiciele:
a) nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora,
b) pozostali nauczyciele akademiccy,
c) studenci.

3.

Rada instytutu składa się z 10 członków.

4.

Udział w składzie rady instytutu reprezentowanych w nich grup wynosi odpowiednio:
1) nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora – 60% składy rady
instytutu; tj. odpowiednio 6 osób
2) pozostałych nauczycieli akademickich – 20% składu rady instytutu, tj,. odpowiednio 2 osoby;
3) przedstawicieli studentów – 20% składu rady instytutu; tj. 2 osoby,

5.

Do kompetencji rady instytutu należy w szczególności:
1) ustalanie ogólnych kierunków działalności instytutu;
2) uchwalenie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi
ustalonymi przez senat, planów studiów i programów nauczania;
3) ocena działalności dyrektora instytutu oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania dyrektora instytutu z
działalności instytutu;
4) przedkładanie senatowi wniosków w przedmiocie prowadzenia kierunków studiów i specjalności oraz
ustalania limitów przyjęć na kierunki studiów i specjalności;
5) działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju nauczycieli akademickich
instytutu;
6) dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia;
7) tworzenie warunków dla rozwoju studenckiego ruchu naukowego i samokształcenia studentów;
8) analizowanie warunków materialnych i socjalnych studentów;
9) uchwalanie wniosków dotyczących powołania lub odwołania dyrektora instytutu i kierowników katedr;
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie lub statucie;
11) opiniowanie wniosków dyrektora instytutu o nagrody rektora.

6.

Kadencja rady instytutu jest zgodna z kadencją władz uczelni.

7.

Posiedzenie rady instytutu zwołuje dyrektor, co najmniej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem przerwy letniej.

§2
Tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy Rad Instytutów
1.

Nadzwyczajne posiedzenie rady Instytutu zwołuje dyrektor instytutu z własnej inicjatywy, na wniosek
rektora lub na wniosek przynajmniej 1/5 członków senatu. Wniosek powinien określać przedmiot
posiedzenia. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

2.

Rada instytutu uchwala regulamin swoich obrad.

3.

Rada instytutu może powoływać stałe i doraźne komisje oraz zespoły w celu przygotowania materiałów
będących przedmiotem posiedzeń, ustalając ich skład i zakres działania.

4.

Uchwały rady instytutu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby ich członków, chyba że statut stanowi inaczej.

5.

Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, które
podejmowane są w głosowaniu tajnym.

6.

Posiedzenia rady instytutu są protokołowane.

7.

Uchwały rady instytutu są ogłaszane w sposób określony w regulaminach obrad tych organów.

§3
Komisje wyborcze
1.

Nie później niż na miesiąc od wejścia w życie Statutu PWSZ w Głogowie, Dyrektor Instytutu powołuje
komisję wyborczą.

2.

Komisje wyborcze działają do czasu powołania nowych komisji wyborczych.

3.

Instytutowa komisja wyborcza liczy trzech członków.

4.

Dyrektor instytutu ustala termin pierwszego posiedzenia komisji wyborczej.

5.

Podczas pierwszego posiedzenia komisje wyborcze wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza komisji.

6.

Komisja wyborcza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ustala kalendarz czynności wyborczych;
przeprowadza wybory i odpowiada za ich prawidłowy przebieg;
rozstrzyga wątpliwości związane z przebiegiem wyborów;
stwierdza ważność wyborów i w przypadkach określonych w statucie zarządza ponowne
przeprowadzenie wyborów;
ustala wynik wyborów i podaje go do publicznej wiadomości;
prowadzi i przechowuje dokumentację wyborczą.

§4
Tryb wyboru Rad Instytutów
1.

Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy oraz studenci z
aktualnym wpisem na semestr.

2.

Bierne prawo wyborcze posiadają:
1)
2)
3)

nauczyciele akademiccy dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy,
pozostali pracownicy zatrudnieni w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy,
studenci posiadający ważny wpis na semestr.

3.

Nadzór nad działalnością instytutowych komisji wyborczych sprawuje komisja wyborcza Uczelni.

4.

Dyrektor instytutu zapewnia właściwe warunki działania komisji wyborczych.

5.

Aby wybory były ważne wymagany jest udział co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

6.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo wyborcze.

7.

Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

8.

Głosowanie jest tajne i bezpośrednie.

9.

Wybór uważa się za dokonany, jeśli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

10. Wyboru dokonuje się przez pozostawienie na karcie do głosowania nieskreślonego nazwiska kandydata lub
kandydatów, na których się głosuje.
11. Głos jest nieważny, gdy został oddany na kartce innej niż ta, która została wręczona głosującemu przez
właściwą komisję wyborczą lub gdy na kartce tej zostawiono więcej nazwisk kandydatów niż wynosi liczba
mandatów.
12. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości co najmniej na 14 dni przed terminem
wyborów, poprzez wywieszenie ogłoszeń w tym instytucie, w którym wybory są przeprowadzane, w sposób
zwyczajowo przyjęty.
13. Jeżeli wybór nie został dokonany, komisja wyborcza przeprowadza następną turę głosowania z udziałem
tych samych kandydatów.

