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R-B-SOP.021.1.34.2022 

ZARZĄDZENIE  NR 34/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

z dnia 28 lutego 2022 roku 

w sprawie  

powołania Rady Młodych Naukowców 

 

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:  

§  1. 

1. Powołuje się Radę Młodych Naukowców, zwaną dalej "Radą", w skład której wchodzą osoby wskazane 

w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

2. Rada jest ciałem kolegialnym opiniodawczo-doradczym Prorektora właściwego ds. nauki. 

3. Osoby wskazane w załączniku, wchodzące w skład Rady, powołane są na okres do dnia 31.08.2024 r. 

 

§  2. 

1. Członkiem Rady są osoby będące młodymi naukowcami w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. W skład Rady wchodzą: 

1) przewodniczący lub przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu,  

2) doktoranci Szkoły Doktorskiej lub studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, 

3) przedstawiciele kadry akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

3.  Rada liczy nie więcej niż 8 członków. 

4. Rada wskazuje ze swojego grona sekretarza, który organizuje pracę Rady, zapewnia komunikację i 

przepływ informacji. 

5. Zmiany w składzie Rady są wprowadzane na wniosek Prorektora właściwego ds. nauki, zwanego dalej 

„Prorektorem”. 

 

§  3. 

Do zadań Rady należy: 

1) wspieranie Prorektora w działaniach mających na celu rozwój karier młodych naukowców, 

2) identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców oraz proponowanie sposobów ich 

eliminacji, 

3) przygotowywanie opinii oraz analiz dla Prorektora, 

4) reprezentowanie środowiska młodych naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
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5) inicjowanie wydarzeń, seminariów i konferencji wspierających oraz sieciujących młodych 

naukowców, a także proponowanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających w szczególności: 

a) podnoszenie kompetencji naukowych młodych naukowców,  

b) wspierających współpracę międzynarodową młodych naukowców. 

c) wspierających współpracę młodych naukowców z biznesem. 

 

§  4. 

1. Rada działa na posiedzeniach i poza posiedzeniami. 

2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.  

3. Posiedzenia Rady mogą odbywać się częściej w razie pojawienia się spraw pilnych. 

4. Posiedzenia Rady zwołuje Prorektor właściwy ds. nauki z inicjatywy własnej lub na wniosek członków 

Rady. 

5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć również inne niż wymienione w § 2 ust. 2 osoby, jeżeli udział 

takiej osoby jest uzasadniony. 

6. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

zapewniających: 

1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia 

wypowiadanie się w toku obrad. 

7. Rada może rozpatrywać sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb 

obiegowy).  

 

§  5. 

1. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku: 

1) utraty statusu młodego naukowca, 

2) złożenia rezygnacji, 

3) odwołania ze składu Rady na wniosek Prorektora. 

2. Członek Rady niezwłocznie informuje Prorektora o utracie statusu młodego naukowca albo o 

rezygnacji z udziału w pracach Rady. 

 

§  6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

   Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 


