Załącznik do uchwały Nr 5/2017
z dnia 25 stycznia 2017 r.

REGULAMIN SENACKIEJ KOMISJI NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
I. Zadania Komisji.
§ 1.1. Senacka Komisja Nauki i Współpracy z Zagranicą jest komisją stałą w rozumieniu
§ 17 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, powołaną na czas trwania kadencji Senatu.
2. W ramach Komisji działają Podkomisja Nauki oraz Podkomisja Współpracy z Zagranicą.
§ 2.1. Komisja przedstawia Senatowi Uniwersytetu Wrocławskiego opinie (w tym analizy)
dotyczące szeroko pojętych spraw badań naukowych i współpracy naukowej z zagranicą,
przekazywanych jej przez Senat lub Rektora, a także podejmowanych z własnej inicjatywy.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności przedstawianie opinii w sprawach:
1) badań naukowych, kierunków ich rozwoju i finansowania;
2) opieki naukowej nad młodą kadrą naukową;
3) stypendiów naukowych i wewnętrznych programów badawczych;
4) współpracy naukowej Uniwersytetu z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi;
5) współpracy Uniwersytetu z PAN i PAU oraz innymi krajowymi organizacjami naukowymi, w
tym również z fundacjami wspierającymi badania naukowe i współpracę z zagranicą;
6) współpracy
Uniwersytetu
z
międzynarodowymi
organizacjami
naukowymi
i międzynarodowymi programami naukowymi;
7) współpracy Uniwersytetu z MNiSW w zakresie badań naukowych i współpracy z zagranicą;
8) świadczenia badań naukowych na rzecz regionu;
9) związanych z wnioskami o nagrody naukowe i wdrożeniowe;
10) związanych z innowacyjnością oraz komercjalizacją wyników badań naukowych;
11) związanych z ochroną własności intelektualnej;
12) innych związanych z badaniami naukowymi i współpracą z zagranicą.
3. Obowiązek przedstawienia Senatowi stanowiska Komisji (opinii, analizy) spoczywa na
Przewodniczącym, a w razie jego nieobecności na Wiceprzewodniczącym.
II. Tryb prac Komisji.
§ 3. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący, w możliwe najwcześniejszym terminie po otrzymaniu sprawy, która ma
być przedmiotem prac Komisji. W przypadku podjęcia sprawy z inicjatywy Komisji o dacie
posiedzenia decyduje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
§ 4.1. Członkowie Komisji powinni być zawiadomieni o terminie posiedzenia nie później
niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Skrócenie tego terminu może mieć miejsce w
przypadku wymagającym niezwłocznego przedstawienia opinii przez Komisję.
2. Obowiązki Sekretarza Komisji pełni pracownik wyznaczony przez Kierownika Działu
Badań Naukowych.
§ 5. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział inne osoby zaproszone przez
Przewodniczącego.
§ 6. Posiedzenia Komisji prowadzi jej Przewodniczący. W razie wystąpienia przeszkody
uniemożliwiającej prowadzenie obrad przez Przewodniczącego jego uprawnienia wykonuje
Wiceprzewodniczący lub członek Komisji wskazany przez Przewodniczącego.
§ 7. Praca Komisji może odbywać się w zespołach roboczych powołanych przez
Przewodniczącego.
§ 8. Wnioski zespołów oraz wyniki głosowania drogą elektroniczną zatwierdzane są na
posiedzeniu Komisji.
§ 9. Przekazaną Komisji sprawę referuje Przewodniczący lub wskazany przez niego
członek Komisji.
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§ 10. Komisja ma prawo domagać
organizacyjnych i komórek administracyjnych.
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§ 11. Opinie Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Komisji. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić
rozpatrzenie sprawy i głosowanie drogą elektroniczną (osobiście lub za pośrednictwem
Sekretarza Komisji). Do przyjęcia stanowiska Komisji w formie elektronicznej niezbędna jest
zgoda (list e-mail) więcej niż połowy członków Komisji.
§ 12.1. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które podpisują Przewodniczący
i Sekretarz Komisji.
2. Dokumentacja prac Komisji jest przechowywana przez Sekretarza Komisji.
§ 13.1. Udział członków w posiedzenia Komisji jest obowiązkowy.
2. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
3. Przewodniczący Komisji zawiadamia Senat o trzykrotnej nieusprawiedliwionej
nieobecności członka Komisji na jej posiedzeniach. Senat decyduje o odwołaniu członka
i obsadzie wakującego miejsca.
§ 14. Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Senat.
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