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Regulamin pracy  

Rady ds. Kształcenia  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 
§ 1 

1. Regulamin  pracy Rady ds. Kształcenia,  zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 
 i tryb działania Rady ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwanej dalej „Radą”.  

2.  Rada  wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w Statucie Uczelni  
i w niniejszym regulaminie w formie uchwał. 

3. W skład Rady wchodzą Przewodniczący Rady zwany dalej Przewodniczącym, jego zastępca   oraz 
członkowie. 

4. W posiedzeniach Rady uczestniczą Przewodniczący Rad Naukowych Kolegiów.  
 

§ 2 
1. Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

1) opracowywanie strategii Uczelni w obszarze kształcenia; 
2) opiniowanie zasad tworzenia, przekształcania, łączenia i wygaszania kierunków studiów; 
3) opiniowanie programów studiów;  
4) określanie wytycznych dla stałych zespołów wydziałowych w zakresie podstawowych 

standardów ewaluacji jakości kształcenia; 
5) opiniowanie limitów przyjęć na studia; 
6) opiniowanie zasad rekrutacji na studia; 
7) opiniowanie systemu Ustawicznego Rozwoju Sprawności Akademickiej (URSA); 
8) monitorowanie procesów dydaktycznych; 
9) monitorowanie działalności dydaktycznej pracowników – raz na rok; 
10) współpraca z Dziekanami w zakresie realizacji polityki kadrowej, o której mowa w §103 

oraz opiniowanie kandydatów na kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych 
oraz kandydata na kierownika katedry; 

11) współpraca z Radami Naukowymi Kolegiów w celu zapewnienia powiazania badań 
naukowych z ofertą kształcenia; 

12) opiniowanie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
dydaktycznych i badawczo – dydaktycznych; 

13) opiniowanie wniosków o nagrody Rektora w zakresie dydaktyki; 
14) opiniowanie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz zwalniania z tych opłat. 
15) opiniowanie innych spraw przekazanych przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

 
2. Przewodniczący opiniuje projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. 
3. Przewodniczący organizuje i koordynuje pracę Rady, w szczególności: 

a) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady,   
b) podpisuje uchwały Rady oraz protokoły z posiedzeń Rady,  
c) współpracuje z Dziekanami w zakresie spraw objętych zadaniami Rady. 

 
4.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Zastępca.  

 
                 § 3 
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Obsługę administracyjną Rady zapewnia Sekretarz Rady ds. Kształcenia 
 

                                                                                   § 4 
 
Rada na swoim pierwszym posiedzeniu: 

a)  wybiera zastępcę przewodniczącego spośród członków Rady, 
b)  ustala terminarz posiedzeń uwzględniający w szczególności  zadania Rady, które 

realizowane są w okresach cyklicznych, 
c)  ustala wzór protokołu z posiedzeń. Protokół powinien zawierać w szczególności przyjęty 

porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, treść podjętych uchwał, wyniki 
głosowań oraz zdania odrębne.  

 
§ 5 

1. Rada  obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego zgodnie z ustalonym 
terminarzem  oraz w miarę zgłaszanych potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,  
z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec-wrzesień). 

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując 
członków co najmniej na  7 dni przed terminem posiedzenia.  

3. W posiedzeniach mogą brać udział poza członkami Rady zaproszone osoby bez prawa głosu. 
§ 6 

1. Udział członków w posiedzeniach Rady jest obowiązkowy.  
2. Członkowie, którzy przewidują swoją nieobecność na posiedzeniu, przedstawiają przed 

planowanym terminem posiedzenia  usprawiedliwienie swojej nieobecności  Sekretarzowi 
Rady ds. Kształcenia 
 

§ 7 
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, 

w tym obligatoryjnie z udziałem Przewodniczącego lub jego zastępcy.  
2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 3. W głosowaniach jawnych w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  
3. W sprawach osobowych uchwały zapadają w głosowaniu tajnym; głosowanie tajne może być 

zarządzone przez Przewodniczącego również w innych sprawach na wniosek chociażby jednego 
członka Rady. 

4. Jeśli do konkursu na stanowisko kierownicze przystąpi więcej niż 1 kandydat, Rada opiniuje 
pozytywnie kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów oddanych za tym kandydatem i 
liczba głosów „za” była większa niż liczba głosów „przeciw”. 

5. Wprowadza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę ds. Kształcenia przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem sieci rozległej 
(Internetu) z protokołem szyfrowanym (https:\\).     

6.   W przypadku zarządzenia głosowania jawnego z wykorzystaniem sieci rozległej (Internetu)  
głosowanie odbywa się za pośrednictwem formularza głosowań na odległość umożliwiającego 
głosowanie wraz ze zbieraniem informacji o osobach oddających głosy. 

7. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego z wykorzystaniem sieci rozległej (Internetu)  
głosowanie  odbywa się za pośrednictwem formularza głosowań na odległość umożliwiającego 
głosowanie bez zbierania informacji o osobach oddających głosy. 

8. Przewodniczący może zarządzić głosowanie bez wykorzystania środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. W takim przypadku głosowanie odbywa się za pomocą formularza 
głosowań na odległość przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie umlub. 
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9. Przygotowany przez pracownika Działu Informatycznego formularz głosowań zostaje przesłany 
pocztą elektroniczną na skrzynkę pocztową na domenie umlub, zgodnie z przedłożonym 
porządkiem posiedzenia przesłanym członkom na pocztę uczelnianą.  

10. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 4 i 7, jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady ds. 
Kształcenia zostali powiadomieni o treści podejmowanych uchwał i terminie oddania głosu oraz w 
głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa składu Rady.  

11. Po zakończeniu głosowania Sekretarz Rady ds. Kształcenia  przesyła członkom Rady na pocztę 
uczelnianą wyniki głosowań.  

 
 

 


