
UCHWAŁA   
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr 49/2020 
z dnia 23 listopada 2020 roku 

  
zmieniająca 

Uchwałę Senatu nr 55/2019 z dnia 23 września 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu rad dyscyplin naukowych   

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  
  
    
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z § 10  ust. 3  i § 14  ust. 1  
pkt 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje: 
   

§ 1  

 

§ 1-3 Regulaminu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Krakowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Krakowie nr 55/2019 z dnia 23 września 2019 r., otrzymują brzmienie:  

 
„§ 1  

Postanowienia ogólne  
1. Rada dyscypliny naukowej, zwana dalej „Radą”, jest organem kolegialnym UEK 

realizującym zadania w zakresie nadawania stopni naukowych oraz w zakresie 
nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą.  

2. Rada realizuje zadania w zakresie nie więcej niż dwóch dyscyplin, w których UEK jest 
uprawniony do nadawania stopni naukowych.   

3. Skład Rady określa Statut UEK. Pracownik, który zadeklarował przynależność do dwóch 
dyscyplin naukowych w proporcji 50% do 50%, staje się członkiem rady jednej  
z zadeklarowanych dyscyplin, wskazanej przez pracownika.   

4. Rada wybiera spośród swojego grona i odwołuje przewodniczącego, a w przypadku Rady 
utworzonej dla dwóch dyscyplin – również zastępcę przewodniczącego, na zasadach 
określonych w §3.   

5. Prace Rad koordynuje prorektor właściwy ds. nauki, zwany dalej Prorektorem.  
6. Obsługę administracyjną Rady realizuje jednostka wskazana w regulaminie 

organizacyjnym UEK.  
  

§ 2  
Zadania Rady  

1. Rada realizuje zadania związane z nadawaniem stopni naukowych oraz z nostryfikacją 
stopni naukowych nadanych za granicą, w zakresie dyscyplin naukowych należących do 
kompetencji Rady, na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Senatu, a także inne 
zadania przypisane do kompetencji Rady w Statucie UEK.    

2. Rektor ustala w drodze zarządzenia wysokość opłaty za postępowanie nostryfikacyjne, 
warunki i tryb zwalniania z tej opłaty oraz sposób rejestracji wniosków. 

 
 

§ 3  
Przewodniczący Rady  

1. Przewodniczący Rady, a w przypadku Rady powołanej dla dwóch dyscyplin naukowych – 
również zastępca przewodniczącego, wybierany jest na kadencję równą kadencji Senatu 
UEK, z zastrzeżeniem ust.7. 

2. W przypadku Rady powołanej dla dwóch dyscyplin naukowych, przewodniczący 
reprezentuje jedną, a zastępca drugą z dyscyplin, dla których Rada została utworzona. 



3. Przewodniczącego Rady, a w przypadku Rady powołanej dla dwóch dyscyplin naukowych 
– również zastępcę przewodniczącego, wybiera spośród swojego grona i odwołuje Rada.  

4. Członkowie Rady zgłaszają spośród swojego grona kandydatury na przewodniczącego 
Rady. 

5. Nad zgłoszonymi kandydatami, o których mowa w ust.4, którzy wyrazili zgodę na 
kandydowanie, przeprowadzane jest głosowanie w trybie tajnym, przy obecności  
co najmniej połowy składu Rady. Przewodniczącym Rady zostaje ten z kandydatów, który 
uzyska największą liczbę głosów za jego kandydaturą. W przypadku równej liczby głosów 
otrzymanych przez poszczególnych kandydatów, przeprowadza się w odniesieniu do nich 
dodatkowe głosowanie. 

6. W przypadku Rady powołanej dla dwóch dyscyplin naukowych, po dokonaniu wyboru 
przewodniczącego członkowie Rady zgłaszają kandydatury na zastępcę 
przewodniczącego, spośród członków rady reprezentujących dyscyplinę inną niż 
dyscyplina reprezentowana przez przewodniczącego. Ust.5 stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady, powołanej dla jednej dyscypliny naukowej, jej 
zakres działania zostanie poszerzony o drugą dyscyplinę, członkowie Rady dokonują 
wyboru zastępcy przewodniczącego Rady spośród kandydatów reprezentujących tę 
dyscyplinę, w sposób wskazany w ust.5-6. 

8. Przewodniczący Rady organizuje i koordynuje prace Rady, a w szczególności:   
1) zwołuje jej posiedzenia,  
2) ustala porządek obrad oraz im przewodniczy,  
3) utrzymuje stały kontakt z Prorektorem,  
4) podpisuje uchwały i decyzje Rady oraz protokoły z posiedzeń Rady, po ich 

zatwierdzeniu,   
5) wykonuje inne czynności określone w niniejszym regulaminie, Statucie UEK, 

odrębnych uchwałach Senatu określających zasady nadawania w UEK stopni 
naukowych oraz w innych wewnętrznych aktach normatywnych wydanych w zakresie 
działania Rady.  

9. Odwołanie przewodniczącego Rady lub jego zastępcy może nastąpić na pisemny, 
uzasadniony wniosek Prorektora lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 
członków Rady – większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 
Rady.  

10. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady lub niemożności sprawowania przez 
niego funkcji, czynności zastrzeżone dla przewodniczącego wykonuje jego zastępca.” 

 
§ 2 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem ust. 2-3.  
2. Zmiana w zakresie § 1 ust. 3 Regulaminu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie dotyczy osób, które staną się członkami rad dyscyplin po dniu 
wejścia w życie niniejszej uchwały. 

3. Osoby będące członkami rad dyscyplin w dniu wejścia w życie Uchwały, które 
zadeklarowały w oświadczeniu przynależność do dwóch dyscyplin naukowych w proporcji 
50% do 50%, pozostają członkami tej rady dyscypliny, która została wskazana  
w oświadczeniu jako pierwsza.  

 

 

  
                             Przewodniczący Senatu  

                                         Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  
     REKTOR  

  

  

                      dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK  


