




Załącznik nr 1  
do Uchwały KRAUM nr 15/2021 

 

Regulamin Komisji Nauki 

Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 

 

 

§  1 

Komisja Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zwana dalej Komisją, 
działa w celu: 

1. prowadzenia działalności analitycznej, 
2. wymiany doświadczeń, 

3. opracowywania optymalnych sposobów realizacji prac badawczych oraz wdrażania 
badań naukowych, 

4. promowania współpracy naukowej pomiędzy uniwersytetami oraz 

5. zacieśniania współpracy międzynarodowej. 
 

§  2 

1. W skład Komisji wchodzą właściwi prorektorzy lub ich pełnomocnicy odpowiedzialni za 

prowadzenie badań naukowych, wskazani przez rektora każdej z uczelni będącej 
członkiem zwyczajnym lub stowarzyszonym KRAUM.  

2. W wyjątkowym przypadku rektor może wskazać innego przedstawiciela swojego 

uniwersytetu do reprezentowania go w pracach Komisji na okres pełnej kadencji władz 
uczelni lub na czas określony. 
 

§  3 

1. Kadencja Komisji jest zgodna z kadencją władz rektorskich uniwersytetów będących 
członkami zwyczajnymi lub stowarzyszonymi KRAUM, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4. 

2. Kadencja Komisji rozpoczyna się i kończy nie później niż 1 grudnia w pierwszym roku 

kadencji nowo wybranych władz rektorskich uniwersytetów będących członkami 
zwyczajnymi lub stowarzyszonymi KRAUM. 

3. Jeśli w trakcie trwania kadencji, o której mowa w ust. 1, dochodzi do zmiany na stanowisku 

reprezentanta danego uniwersytetu w Komisji, rektor tego uniwersytetu w najszybszym 

możliwym terminie informuje przewodniczącego Komisji o zmianie i wskazaniu nowego 
reprezentanta. Wskazanie to jest ważne na okres określony w ust. 1. 

4. Pierwsza kadencja Komisji rozpoczyna się z dniem podpisania przez przewodniczącego 
KRAUM uchwały o powołaniu Komisji. 

5. Przewodniczącego Komisji pierwszej kadencji powołuje w formie uchwały KRAUM na 

posiedzeniu, o którym mowa w ust. 4. 

 

§  4 

1. Wskazania członków Komisji nowej kadencji, o którym mowa w par. 2, dokonują rektorzy-

elekci KRAUM nowej kadencji, informując o decyzji przewodniczącego Komisji upływającej 
kadencji. Przewodniczący Komisji upływającej kadencji powinien zapewnić zebranie 

wskazań członków Komisji nowej kadencji najpóźniej do dnia 30 września roku, w którym 

następuje zmiana władz rektorskich uniwersytetów będących członkami zwyczajnymi lub 
stowarzyszonymi KRAUM. 

2. Przewodniczący Komisji upływającej kadencji, po uzyskaniu informacji o składzie Komisji 

nowej kadencji, najpóźniej do dnia 31 października roku, w którym następuje zmiana władz 
rektorskich uniwersytetów będących członkami zwyczajnymi lub stowarzyszonymi KRAUM, 

powinien zwołać posiedzenie plenarne, z udziałem członków Komisji upływającej i nowej 

kadencji. Na tym posiedzeniu członkowie Komisji nowej kadencji wybierają ze swojego 

grona przewodniczącego Komisji nowej kadencji.  

3. Powołanie przewodniczącego Komisji nowej kadencji kończy dotychczasową i rozpoczyna 
nową kadencję Komisji. 



4. W przypadku przerwania kadencji przewodniczącego w trakcie kadencji, Komisja powinna 

w możliwie najszybszym terminie wybrać nowego przewodniczącego Komisji na okres do 
końca kadencji władz rektorskich, o którym mowa w par. 3 ust. 1. 

 

§  5 

1. Siedzibą Komisji jest uniwersytet, w którym funkcję prorektora odpowiedzialnego za 
prowadzenie badań naukowych pełni aktualny przewodniczący Komisji. 

2. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia uczelnia, z której pochodzi aktualny 
przewodniczący Komisji. Do zadań obsługi administracyjnej należy: organizowanie 

bieżącej pracy Komisji, upowszechnianie i opracowywanie informacji, zbieranie opinii i 
stanowisk przyjętych na posiedzeniach, prowadzenie dokumentacji, utrzymywanie 
kontaktu z członkami Komisji. 

3. Na wniosek przewodniczącego Komisji, Komisja może powołać sekretarza Komisji, którego 
zadaniem jest koordynowanie prac sekretariatu i współpraca z przewodniczącym Komisji 

w organizacji prac Komisji. Sekretarzem Komisji może być pracownik jednego z 
uniwersytetów będących członkami zwyczajnymi lub stowarzyszonymi KRAUM, 

posiadający co najmniej stopień doktora. 
4. Sekretarz Komisji może zostać odwołany przez Komisję w każdym czasie, na wniosek 

przewodniczącego Komisji lub co najmniej trzech jej członków. 
5. O siedzibie sekretariatu Komisji decyduje przewodniczący Komisji. 

 

§  6 

1. Zasadniczym forum działania Komisji są zwyczajne posiedzenia plenarne. 
2. Posiedzenia mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej z zastosowaniem 

elektronicznych środków przekazu. 
3. Posiedzenia zwyczajne powinny być zwoływane co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym. 
4. Posiedzenia zwyczajne zwołuje przewodniczący Komisji. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji 

może być zwołane z inicjatywy przewodniczącego Komisji lub na wniosek co najmniej 
trzech członków Komisji. 

5. Na posiedzenie Komisji jej przewodniczący może zaprosić osoby niebędące jej członkami. 
6. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków Komisji, o których mowa w par. 2. 
 

§  7 

1. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz oraz wobec KRAUM. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji ‒ przygotowuje program posiedzeń, przewodniczy 
obradom, ustala ich porządek oraz nadzoruje prace sekretariatu Komisji. 

3. Przewodniczący Komisji może zobowiązać jej członków do przygotowania i przedstawienia 
tematów mających być przedmiotem obrad. 

4. W celu usprawnienia i zwiększenia efektywności prac Komisji, na wniosek 
przewodniczącego Komisji, Komisja może powołać spośród swoich członków jednego lub 
dwóch zastępców przewodniczącego Komisji, którzy wspólnie z przewodniczącym 
stanowią Prezydium Komisji. 

5. Zastępca przewodniczącego Komisji może zostać odwołany przez Komisję w każdym 
czasie, na wniosek przewodniczącego Komisji lub na wniosek co najmniej pięciu jej 
członków. 

6. Zastępcy przewodniczącego, w zakresie określanym doraźnie przez przewodniczącego, 
dysponują uprawnieniami określonymi w ust. 2. 

7. Na wniosek przewodniczącego Komisji, Komisja może nadać przewodniczącemu 
poprzedniej kadencji status Honorowego Przewodniczącego. Honorowy Przewodniczący 
może uczestniczyć w pracach Komisji z głosem doradczym. 

 

 

§  8 

1. Koszty działalności członków Komisji pokrywają uczelnie w ramach własnych budżetów. 
2. Koszty obsługi administracyjnej Komisji pokrywa uczelnia, z której pochodzi aktualny 

przewodniczący Komisji. 



 

§  9 

Zmian regulaminu Komisji dokonuje w formie uchwały KRAUM, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek przewodniczącego Komisji. 
 


