
 

 

Uchwała nr 122/2019 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 25 września 2019 roku 
 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nauki Uczelni 
 
Senat działając na podstawie § 25 ust. 3 Statutu ustalonego uchwałą nr 19/2019 Senatu 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 marca 2019 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu w związku z § 2 ust. 2 tej  uchwały, uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Ustala się Regulamin Rady Nauki Uczelni, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 
 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r. 
 
 
 
 
 

 

       R e k t o r 
 

 

prof. dr hab. Andrzej Tykarski



Załącznik do uchwały  Nr 122/2019 
                                                                                                                                     z dnia 25 września 2019 r. 

 
 

Regulamin Rady Nauki Uczelni 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
§ 1 

1. Rada Nauki Uczelni zwana dalej „Radą Nauki” jest powołana przez Senat na okres kadencji 
władz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego zgodnie ze Statutem. 

 
2. W skład Rady Nauki wchodzą: 

1) przewodniczący, którym jest prorektor odpowiedzialny za naukę; 
             2) kanclerze kolegiów;  
             3) 6 członków wybieranych przez Senat w tym na wniosek kanclerzy – 3  

przedstawicieli kolegiów, po 1 z każdego kolegium; na wniosek prorektora 
odpowiedzialnego za naukę – 3 członków. 

 
§ 2 

Przewodniczący kieruje pracami Rady Nauki i reprezentuje ją przed Senatem:  
1) organizuje pracę Rady Nauki, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy obradom;  
2) informuje Senat o pracach Rady Nauki oraz przedstawia wnioski, projekty i  
opinie Rady Nauki;  
3) podejmuje decyzje w sprawach współpracy z Radą Dydaktyczną Uczelni lub 
innymi komisjami senackimi, jeśli tego wymagają określone zadania. 

 
 § 3 

Zadaniem Rady Nauki jest wydawanie opinii we wszelkich sprawach w zakresie nauki,  
w tym: 

1) opiniowanie priorytetów rozwoju naukowego Uczelni;  
2) opracowanie projektu kryteriów dorobku naukowego na stopień doktora i 
doktora habilitowanego;  
3) opracowanie projektu podziału środków na badania naukowe pomiędzy kolegia;  
4) opracowanie zasad podziału środków na badania naukowe pomiędzy 
poszczególne jednostki; 
5) na wniosek rektora – opiniowanie utworzenia etatu badawczego;  
6) udzielanie rekomendacji w obszarze kwalifikowania problematycznych 
publikacji naukowych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu. 

 
§ 4  

1. Ustalenia Rady Nauki są podejmowane bezwzględną większością głosów na jej 
posiedzeniach. Na wniosek członka Rady Nauki, przyjęty zwykłą większością głosów, 
głosuje się tajnie. 

 
2. Rada Nauki lub jej przewodniczący mogą zadecydować o zaproszeniu na posiedzenie 
lub na określony punkt porządku obrad także inne osoby, w celu złożenia wyjaśnień lub 
wyrażenia opinii. 



 
3. Rada Nauki lub jej przewodniczący mają prawo powołać ekspertów lub konsultantów 
do spraw specjalistycznych, związanych z zadaniami Rady Nauki. 
 

 
§ 5  

Obsługę administracyjną Rady Nauki zapewnia Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania 
Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 


