Regulamin Rady Dyscypliny
Wydziału Architektury
Politechniki Poznańskiej

Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa sposób funkcjonowania rady dyscypliny Wydziału Architektury Politechniki
Poznańskiej.
2. Podstawa Prawna Ustawa o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Statut Politechniki
Poznańskiej (Uchwała Nr 175/2016-2020 z dnia 10 lipca 2019 r.)
3. Pierwszeństwo nad niniejszym Regulaminem stanowią wyższe akty prawne tj. m.in. Ustawa
o Szkolnictwie Wyższym oraz Statut Politechniki Poznańskiej.
Zadania rady dyscypliny
§2
1. Kadencja rady dyscypliny trwa cztery lata.
2. Do zadań rady dyscypliny należy:
1) Ustalanie strategii rozwoju dyscypliny architektura i urbanistyka.
2) Kształtowanie polityki w zakresie ewaluacji działalności naukowej w ramach dyscypliny
architektura i urbanistyka.
3) Określenie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora zgodnie z zapisami
w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym.
4) Nadawanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka.
5) Powoływanie komisji (stałych i doraźnych).
6) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących badań naukowych , prac rozwojowych oraz
kształcenia w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Z wnioskiem o wyrażenie opinii może
wystąpić rektor, senat, dziekan lub co najmniej dziesięciu członków rady.
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Członkowie rady dyscypliny
§3
Członkami rady dyscypliny mogą być osoby, które spełniają wymagania określone w art. 20 ust.
1 pkt 1-5 i 7 Ustawy.
W skład rady dyscypliny wchodzą:
dziekan wydziału jako przewodniczący
nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający
stopień́ doktora habilitowanego, zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,
spełniający wymogi Ustawy w zakresie członkostwa w organie uczelni, którzy w aktualnym
oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie wskazali co najmniej w 75% dyscyplinę̨
objętą̨ zakresem działania tej rady.
Zastępcy dziekana oraz kierownik administracyjny (bez prawa głosu) uczestniczący
w posiedzeniu na zasadach określonych na podstawie §23 pkt. 6 Statutu Politechniki
Poznańskiej.
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego
rady.
Członkowie rady dyscypliny nie mogą wyznaczać swoich zastępców.
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Przewodniczący Rady Dyscypliny
§4
1. Przewodniczącym rady dyscypliny jest dziekan. Przewodniczącego powołuje i odwołuje rektor.
2. Przewodniczący organizuje i koordynuje prace rady dyscypliny, tj.
1) kieruje pracami rady dyscypliny;
2) współpracuje z kierownikami jednostek wydziałowych,
3) zwołuje posiedzenia;
4) ustala porządek posiedzeń oraz im przewodniczy;
5) podpisuje uchwały rady dyscypliny, w tym decyzje w sprawie nadania stopni i postanowienia
związane z przebiegiem postępowania.
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Posiedzenia rady dyscypliny
§5
Rada dyscypliny odbywa posiedzenia przynajmniej raz na dwa miesiące.
Posiedzenie rady zwołuje przewodniczący.
Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie rady na wniosek (co najmniej 1/5
liczby członków) lub z własnej inicjatywy w terminie siedmiu dniu od złożenia wniosku.
Obecność na posiedzeniu rady jest obowiązkowa. Swoją nieobecność należy zgłosić
przewodniczącemu.
Posiedzenia rady są protokołowane i rejestrowane dźwiękowo.

Uchwały rady dyscypliny
§6
1. Rada dyscypliny podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
2. Rada może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania w trybie obiegowym (bez konieczności
odbycia posiedzenia za zgodą członków), z wyjątkiem uchwał w dot. postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora.
3. Od uchwał rady służy odwołanie do senatu w terminie czternastu dni od ogłoszenia Uchwały lub
doręczenia jej osobie zainteresowanej.
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
w dyscyplinie architektura i urbanistyka
na Politechnice Poznańskiej
§7
1. Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie architektura i
urbanistyka na Politechnice Poznańskiej określa załącznik nr 1
Przepisy końcowe
§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2019r.

2

