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Regulamin
Rady Przemysłowo - Programowej
Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej

Misją Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej w Białymstoku,
zwanego dalej Wydziałem, jest powiązanie bieżących działań i zamierzeń Wydziału na najbliższe lata
ze strategią działania innowacyjnych podmiotów gospodarczych regionu. Szczególną wagę przywiązuje się
do sektorów przemysłowych związanych z obszarami elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji,
automatyki i energetyki, w tym wspieranie rozwoju technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii
i efektywnością energetyczną.
§1
Rada Przemysłowo - Programowa Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, zwana dalej Radą,
jest społecznym, kolegialnym organem doradczym, wspierającym działania Wydziału Elektrycznego.
Uchwały Rady, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy
dla Dziekana i Rady Wydziału.
§2
Najważniejsze cele działania Rady:
1. Wymiana poglądów dotyczących kierunków i jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym z punktu
widzenia zgodności ze Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju i strategiami zintegrowanymi.
2. Ocena procesów adaptacji absolwentów Wydziału w miejscach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem
nabytych w trakcie studiów kompetencji oraz ich przyszłych specjalizacji w przedsiębiorstwie.
3. Tworzenie warunków do głębszej współpracy środowiska akademickiego z przedsiębiorcami, władzami
regionu oraz instytucjami i organizacjami otoczenia biznesu.
§3
Do kompetencji Rady należy:
1. Inicjowanie i opiniowanie:






kierunków rozwoju Wydziału w zakresie kształcenia i relacji z otoczeniem,
modyfikacji planów i programów kształcenia z punktu widzenia ich powiązania z potrzebami
gospodarki oraz oczekiwaniami przedsiębiorców regionu,
wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów i specjalności na poszczególnych
kierunkach studiów,
wniosków dotyczących merytorycznego zakresu studiów podyplomowych i kursów
specjalistycznych,
innych spraw, w tym przedłożonych przez Dziekana.

2. Inicjowanie i pomoc:





w rozszerzaniu współpracy dydaktycznej z przedsiębiorstwami, zwłaszcza w organizowaniu praktyk
zawodowych, staży oraz realizacji prac dyplomowych,
w rozszerzaniu współpracy badawczo – naukowej z przedsiębiorstwami, zwłaszcza
w organizowaniu konsorcjów badawczych zorientowanych na pozyskanie funduszy zewnętrznych,
w promocji Wydziału Elektrycznego,
w pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych mających na celu rozwój Wydziału.

§4
W skład Rady wchodzą:
1. Dziekan,
2. Prodziekan do spraw rozwoju i współpracy,
3. Przewodniczący wydziałowej komisji do spraw jakości kształcenia,
4. Dwóch członków Rady Wydziału Elektrycznego - profesorów lub doktorów habilitowanych,
5. Przedstawiciele zaproszonych do współpracy przedsiębiorstw (10  20 osób),
6. Przedstawiciele zaproszonych do współpracy szkół ponadgimnazjalnych – technikum (2  5 osób),
7. Przedstawiciele zaproszonych do współpracy instytucji i organizacji otoczenia biznesu (2  5 osób),
8. Przedstawiciel Zarządu Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
9. Przedstawiciel Zarządu Oddziału Białostockiego PTETiS,
10. Przedstawiciel Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.,
11. Przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i administracji rządowej z terenu województwa
podlaskiego (miast na prawach powiatu, Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego),
12. Przedstawiciele Wydziałowych Rad Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów Wydziału
Elektrycznego Politechniki Białostockiej.
§5
1.

Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Wydziału na wniosek Dziekana.

2.

Kadencja Rady jest zbieżna z kadencją organów kolegialnych Wydziału.

3.

Skład Rady może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie trwania kadencji.
§6

Tryb działania Rady:
1. Przewodniczącym Rady jest Dziekan.
2. Rada zwykłą większością głosów wybiera ze swojego składu Wiceprzewodniczącego, który wraz
z dziekanem kieruje pracami Rady.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej
pięciu członków Rady.
4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz w semestrze i są protokołowane. Posiedzeniom Rady
przewodniczy Dziekan lub Wiceprzewodniczący lub upoważniony przez Dziekana inny członek Rady.
Członek Rady, w przypadku planowanej nieobecności na posiedzeniu, może upoważnić innego

przedstawiciela danej firmy lub instytucji do udziału w posiedzeniu i podejmowania uchwał. Pisemne
upoważnienie składa się do protokołu w dniu posiedzenia.
5. Przewodniczący zawiadamia członków Rady o terminie i proponowanym programie posiedzenia Rady,
nie później niż na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.
6. Rada ma prawo zaprosić na swoje posiedzenia prodziekanów Wydziału oraz innych pracowników
Politechniki Białostockiej odpowiedzialnych merytorycznie za poruszane na jej posiedzeniach problemy
w celu zasięgnięcia ich opinii.
7. Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Rady zapewnia sekretariat Wydziału. Dokumentacja
prac Rady przechowywana jest w sekretariacie Wydziału, a członkowie Rady mają wgląd
w dokumentację również poprzez portal internetowy Wydziału.
8. Uchwały Rady, w formie wniosku do Dziekana lub Rady Wydziału, podejmowane są w trakcie jej
posiedzenia w drodze głosowania, przy czym do przyjęcia uchwały potrzebna jest zwykła większość
głosów przy obecności minimum 50% członków Rady. Członek Rady, w przypadku wyjścia
z posiedzenia przed głosowaniem, może wcześniej oddać swój głos w formie pisemnej, zgłaszając ten
fakt do protokołu.
9. W okresach między posiedzeniami Rady uchwały mogą być podejmowane w drodze
korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady (tryb obiegowy). Uchwałę uważa się
za podjętą w trybie obiegowym, jeżeli co najmniej połowa członków Rady wyraziła na piśmie lub
w formie elektronicznej zgodę na podjęcie uchwały bez zastrzeżeń do jej zaproponowanej treści.
W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały przez ponad połowę członków
Rady, projekt takiej uchwały wymaga rozpatrzenia przez Radę na posiedzeniu.
§7
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Wydziału Elektrycznego.

