
Regulamin Wewnętrzny 

Rady Jakości Kształcenia przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji 
 

 

§ 1 

 

Rada Jakości Kształcenia (RJK) przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji została powołana 

przez Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na podstawie decyzji Rektora numer 

R/D.0201-34/2020 w sprawie: powołania Uniwersyteckiej Rady ds. Jakości Kształcenia na 

kadencję 2020-2024. 

Siedzibą Zespołu jest Instytut Nauk o Polityce i Administracji. 

Rada Jakości Kształcenia funkcjonuje przy Dyrektorze Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. 

 

§ 2 

 

RJK zostaje powołana na okres jednej kadencji. W skład zespołu wchodzą pracownicy naukowo-

dydaktyczni/nauczyciele akademiccy i studenci będący reprezentantami Instytutu Nauk o Polityce i 

Administracji. Członków RJK powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i 

Administracji 

 

 

§ 3 

 

RJK na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru: 

- przewodniczącego; 

- sekretarza. 

Wybór jest dokonywany na okres jednej kadencji spośród członków Zespołu. Kandydatury na w/w 

funkcje przegłosowywane są w oddzielnych turach. Do objęcia funkcji niezbędne jest uzyskanie 

bezwzględnej większości głosów „za”. W oddzielnych głosowaniach każdy z kandydatów powinien 

uzyskać bezwzględną większość głosów oddanych „za”.   

 

 

§ 4 

 

Posiedzenia Zespołu są zwoływane przez przewodniczącego (w miarę potrzeb). W sprawach 

niecierpiących zwłoki/ nagłych uprawnienie zwołania posiedzenia posiada wiceprzewodniczący lub 

trzech członków. 

 

  § 5  

 

RJK podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

składu. 

W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego RJK lub 

przewodniczącego posiedzenia. 

Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez 

przewodniczącego posiedzenia. 

Uchwały podejmowane przez RJK podpisuje osoba, która przewodniczy posiedzeniu. 

 

 

§ 6 

 



Do zadań RJK należy podejmowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości 

kształcenia w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, zgodnie z obowiązującymi uchwałami i 

rozporządzeniami senatu oraz przepisami prawa dotyczącymi szkolnictwa wyższego. 

 

§ 7 

 

Zmiany regulaminowe wymagają obecności na posiedzeniu większości członków Zespołu oraz 

większości bezwzględnej głosów oddanych za nowelizacją regulaminu. 

 

§ 8 

 

Regulamin organizacyjny Rady Jakości Kształcenia (RJK) jest aktem prawnym wewnętrznym.  

 

 


