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Zarządzenie Rektora  

z dnia 6 października 2021r. 

w sprawie  
„powołania Rady ds. Nauki ” 

 
  

1. Na podstawie: 

1) Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018r., z 

późniejszymi zmianami; 

2) Pkt. 6 §19 Statutu WSIZ z dnia 23 sierpnia 2019r 

powołuję Radę ds. Nauki. 

2. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest uczelnią akademicką i prowadzi 

działalność naukową w zakresie środków własnych, w którą zaangażowani są zarówno 

pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni jak i jej studenci.  

3. Rada ds. Nauki pełni rolę organu doradczego Rektora w zakresie działalności naukowej 

Uczelni. 

4. Członkami Rady ds.Nauki mogą być Profesorowie WSIZ aktualnie zatrudnieni i 

aktywnie współpracujący z Uczelnią, którzy są założycielami WSIZ.  

5. Do kompetencji Rady ds. Nauki należą wyłącznie kompetencje przyznane przez 

Rektora i Senat WSIZ a w szczególności realizowanie działalności naukowej zgodnie z 

ramami wytyczonymi przez Senat WSIZ i w zakresie przyznanych przez Rektora 

środków na ten cel. 

6. W szczególności do zadań Rady ds.Nauki WSIZ należą: 

a. Organizowanie seminariów naukowych dla pracowników naukowo-

dydaktycznych uczelni, ukierunkowujących na rozwój naukowy, 

b. Organizowanie konferencji i workshopów naukowych z udziałem studentów 

WSIZ, przygotowujących studentów do prowadzenia badań naukowych w 

dziedzinach ich zainteresowań związanych z Informatyką, 

c. Prowadzenie projektów badawczych, umożliwiających transfer wiedzy do 

gospodarki, 

d. Nawiązywanie współpracy w zakresie wymiany dobrych praktyk w nauce z 

ośrodkami akademickimi z Polski i zagranicy w uzgodnieniu z Rektorem. 

7. Na wniosek Rady Rektor może przyznać dodatkowe kompetencje jeśli jest to 

merytorycznie i ekonomicznie zasadne. 

8. Działalność Rady ds.Nauki ma się przyczynić do realizacji misji i strategii Uczelni w 

zakresie stworzenia silnego ośrodka edukacji i nauki w ramach różnych specjalizacji z 

branży IT. 

9. Działalność Rady ds. Nauki jest oceniana w cyklu rocznym na posiedzeniach Senatu na 

podstawie przedłożonego sprawozdania z realizacji powierzonych zadań. 

10. Sprawozdanie przedstawia Senatowi członek Rady, będący jednocześnie Członkiem 

Senatu WSIZ 

11. Ostateczna ewaluacja jakości działalności naukowej w WSIZ będzie przeprowadzona 

zgodnie z zapisami Ustawy, najpóźniej do 1 października 2022r. 

12. W sytuacji konieczności przekształcenia Uczelni z akademickiej na zawodową 

działalność Rady ds. Nauki może zostać zawieszona lub Rada może zostać rozwiązana.  

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzję podejmuje Rektor. 

14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Prof., Dr inż., dr n.f. Piotr Marecki 

 

Bielsko-Biała, dnia 6 października 2021r. 

 


