
Regulamin Rady Instytutu Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Instytutu 23.06.2010) 

 

1. Kompetencje Rady Instytutu Filozofii (zwanej dalej „Radą”) mają charakter opiniodawczo-

doradczy; dotyczą koordynacji kierunków badań naukowych, oceniania działalności 

naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej instytutu, opiniowania wniosków w sprawie 

zatrudnienia, awansowania, nagradzania i zwalniania nauczycieli akademickich, opiniowania 

wniosków  w sprawie utworzenia lub likwidacji zakładu, opiniowania wniosków w sprawie 

powołania dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu, zatwierdzania tematów prac 

dyplomowych z upoważnienia Rady Wydziału.  

2. W skład Rady wchodzą pracownicy ze stopniem doktora habilitowanego (profesorowie 

tytularni, zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego, profesorowie nadzwyczajni 

UMCS i adiunkci), przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych 

w liczbie 10% statutowego składu Rady oraz przedstawiciel Samorządu Studentów i 

Samorządu Doktorantów.  

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Instytutu Filozofii.  

4. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń oraz regulamin Rady ustala Dyrektor Instytutu po 

zasięgnięciu opinii Rady. 

5. Wszyscy członkowie Rady są zobowiązani do uczestnictwa w obradach oraz do 

usprawiedliwiania własnej nieobecności przez podanie ważnych przyczyn. 

6. Lista obecności powinna być podpisana na początku obrad i przekazana przewodniczącemu 

Rady, który potwierdza własnym podpisem usprawiedliwione nieobecności członków Rady. 

7. Posiedzenie zwyczajne Rady zwołuje Dyrektor Instytutu nie rzadziej niż co dwa miesiące z 

wyłączeniem wakacji letnich (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora – 

zastępca Dyrektora). 

8. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na pisemny 

wniosek członków Rady stanowiących co najmniej 1/5 jej statutowego składu; wniosek 

określa przedmiot posiedzenia. Termin posiedzenia powinien być wyznaczony nie później niż 

na siódmy dzień roboczy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku. 

9. Porządek obrad ustala Dyrektor Instytutu w porozumieniu z Kierownikami Zakładów, a 

zatwierdza Rada. 

10. Członkowie Rady są powiadamiani mailowo o terminie i porządku obrad nie później niż 

siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zwyczajnego, nie później niż trzy dni 

przed wyznaczonym terminem posiedzenia nadzwyczajnego. Informacja jest zamieszczana 

także na stronie internetowej Instytutu Filozofii. 

11. Każdy członek Rady może zgłaszać wniosek (za pośrednictwem Kierownika Zakładu) o 

zamieszczenie określonej sprawy w porządku obrad nie później niż osiem dni przed 

wyznaczonym terminem Rady. 

12. Wymagane jest przygotowanie pełnego kompletu dokumentów w danej sprawie. Po  

zapoznaniu się z danym wnioskiem oraz jego uzasadnieniem Dyrektor wprowadza wniosek do 

porządku obrad Rady Instytutu oraz do programu Rady Wydziału Filozofii i Socjologii.   

13. Po wyczerpaniu porządku obrad członkowie Rady mogą stawiać pytania w sprawach istotnych 

dla funkcjonowania Instytutu Filozofii. Dyrektor udziela odpowiedzi nie później niż na 

następnym posiedzeniu Rady. 

14. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej 

liczby członków.  

15. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, w pozostałych – jawne.  

16. Posiedzenie Rady jest objęte tajemnicą służbową. Wszyscy członkowie Rady są zobowiązani 

do nieupowszechniania wiedzy zdobytej na posiedzeniach Rady.  

17. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół udostępniany członkom na kolejnym 

posiedzeniu Rady. W przypadku, gdy członek Rady nie zgadza się z zapisem w protokole, 

może zgłosić wniosek o zmianę zapisu na następnym posiedzeniu Rady. Po zapoznaniu się z 

wnioskiem Rada w głosowaniu rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu proponowanego 

sprostowania.  


