
Regulamin 

RADY INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

 WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE uchwalony w dniu 25 czerwca 

2014r. (zaktualizowany w dniu 26 kwietnia 2022r.) 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

Regulamin pracy Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału 

Agrobioinżynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwany dalej 

,,Regulaminem’’, określa zasady i tryb działania Rady Interesariuszy 

Zewnętrznych Wydziału Agrobioinżynierii, zwanej dalej ,,Radą Interesariuszy”. 

  

§2 

1. Rada Interesariuszy jest powołana przez Kolegium Wydziału 

Agrobioinżynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie. 

2. W skład Rady Interesariuszy wchodzą przedstawiciele instytucji 

gospodarczych, samorządowych, politycznych i społecznych zgłoszonych 

przez Dziekana oraz członków Kolegium Wydziału Agrobioinżynierii. 

3. Rada Interesariuszy wydaje opinie w sprawach związanych z jej 

kompetencjami na zasadach określonych w Statucie Uczelni. 

4. Z wnioskiem o opinię Rady Interesariuszy lub niektórych Jej członków może 

wystąpić również Dziekan oraz Przewodniczący Rady Programowej. 

 

§3 

1. Kadencja Rady Interesariuszy rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy 

się wraz z upływem kadencji Kolegium Wydziału. 

2. Kolegium Wydziału na wniosek Dziekana może odwołać członka Rady  

Interesariuszy. 

 

                                   II. Skład Rady Interesariuszy 

 

                                                          §4 



1. W skład Rady Interesariuszy wchodzi Przewodniczący oraz od 17 do 22 

członków. 

2. Przewodniczącym Komisji jest osoba powołana przez Dziekana 

Wydziału Agrobioinżynierii, spośród członków Rady Interesariuszy. 

   

III. Zadania Rady Interesariuszy 

                                                          §5 

1. Do zadań i kompetencji Komisji należy przygotowanie opinii dla 

Kolegium Wydziału w sprawach dotyczących: 

a. oceny programów, efektów kształcenia i planów kierunków studiów  

realizowanych na Wydziale Agrobioinżynierii 

b. oceny możliwości osiągania efektów kształcenia na kierunkach 

studiów i ich modyfikacji z uwzględnieniem potrzeb społeczno-

gospodarczych 

c. oceny programów, efektów kształcenia i planów nowotworzonych 

kierunków studiów, uwzględniających misję i strategię rozwoju 

Wydziału i jej powiazanie z misją i strategią Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie oraz potrzebami otoczenia społeczno-

gospodarczego 

d.  potrzeb rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej. 

2. Zgłaszanie propozycji dotyczących rozwoju i zmian w kierunkach 

studiów na Wydziale Agrobioinżynierii. 

 

                         IV. Posiedzenia Rady Interesariuszy 

 

                                                       §6 

1. Zebrania Rady Interesariuszy zwołuje Przewodniczący Rady 

Interesariuszy. 

2. Zebrania Rady Interesariuszy mogą być zwołane na wniosek Dziekana 

Wydziału Agrobioinżynierii. 

3. Obowiązkiem Przewodniczącego Rady Interesariuszy lub osoby przez 

niego wskazanej jest przewodniczenie zebraniu. 

4. Przewodniczący Rady Interesariuszy lub Dziekan Wydziału 

Agrobioinżynierii najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem 

zawiadamia o dacie, miejscu i porządku obrad tego posiedzenia. 



5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin, o którym mowa w 

ust.2, może ulec skróceniu. 

6. Opinie dotyczące spraw o których mowa §5 mogą być zgłaszane przez 

członków Rady Interesariuszy drogą listowną lub e-mailową. 

7. Opinie są przekazywane Kolegium Dziekańskiemu oraz 

Przewodniczącym Rad Programowych odnoszących się dla danego 

kierunku. 

8. Proponowane zmiany są dyskutowane na posiedzeniach Rad 

Programowych i po ich akceptacji przekazywane do dalszego 

procedowania. 

    

                         V. Postanowienia końcowe 

§7 

1. Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii przygotowuje informację z prac 

Rady Interesariuszy, którą przedstawia w sprawozdaniu na 

posiedzeniu Kolegium Wydziału. 

2. Sprawozdanie wymaga zatwierdzenia przez Kolegium Wydziału w 

głosowaniu jawnym. 

3. Po zatwierdzeniu sprawozdanie jest archiwizowane przez okres 5 lat 

przez Kierownika Dziekanatu Wydziału Agrobioinżynierii. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


