Regulamin Społecznej Rady Konsultacyjnej
Wydziału Technologii Żywności
Postanowienia ogólne
1. Konsultacyjna Rada Społeczna Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zwana dalej Radą jest ciałem społecznym o charakterze
doradczo-opiniującym powołanym na podstawie uchwały Rady Wydziału Technologii
Żywności UR w Krakowie w dniu 19 września 2012 roku.
2. Rada nie posiada osobowości prawnej a jej siedzibą jest Wydział Technologii Żywności.
3. Członkostwo w Radzie jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Działalność Rady nie może wkraczać w kompetencje należne Wydziałowi, przy którym
powstała i macierzystej Uczelni.
5. Obsługę administracyjną Rady prowadzi Dziekanat WTŻ.
Skład Rady
1. Członkiem Rady może zostać wybitny specjalista z zakresu technologii żywności i żywienia
człowieka oraz z zakresu prawa, ekonomii, organizacji i zarządzania lub dyscyplin
pokrewnych.
2. Członka Rady powołuje Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
3. Przewodniczącym Rady jest Dziekan Wydziału.
4. Członkami Rady z urzędu są Prodziekani.
5. Kadencja w Radzie trwa cztery lata (zgodnie z kadencją Dziekana WTŻ) i może być po tym
okresie przedłużona.
6. Pracą Rady kieruje Prezydium, w składzie: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz.
7. Wybory Członków Prezydium są jawne, o ile nikt z Członków Rady nie wnosi sprzeciwu.
8. Kandydatów na zastępcę oraz sekretarza mogą zgłaszać wszyscy Członkowie Rady.
Praca Rady
1. Rada zbiera się w zależności od potrzeb ale nie rzadziej niż raz na rok akademicki.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący w porozumieniu z Prezydium.
3. Przed posiedzeniem Rady, każdy jej Członek dostaje pisemne zawiadomienie zawierające
termin zebrania, miejsce oraz porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Zastępca.
5. Posiedzenia Rady są protokołowane przez jej Sekretarza
6. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć, w zależności od potrzeb, zaproszeni goście z
głosem doradczym.
Cele i zadania Rady
1. Opiniowanie strategii rozwoju Wydziału Technologii Żywności.
2. Wytyczanie kierunków zmian w systemie kształcenia pod kątem perspektyw rozwojowych
(I, II, III stopień kształcenia) oraz z uwzględnieniem potrzeb otoczenia społecznogospodarczego a także rynku pracy.
3. Współudział w określaniu i definiowaniu efektów kształcenia dla poszczególnych
kierunków nauczania prowadzonych przez Wydział Technologii Żywności.
4. Przedkładanie propozycji powoływania nowych kierunków studiów, specjalności oraz
specjalizacji.
5. Wyrażenie opinii celowości organizowania innych form kształcenia oraz ich zakresu np. :
studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, szkolenia, seminaria itp.
6. Integrowanie środowiska naukowego z przemysłem i gospodarką regionalną oraz
opiniowanie i ustalanie głównych kierunków badań niezbędnych dla zakładów przemysłu
spożywczego.
7. Inicjowanie i wspomaganie współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
(jednostki dydaktyczne, zakłady przemysłowe, instytucje społeczne, towarzystwa naukowe
itp.).
8. Wspomaganie przedsięwzięć mających na celu pozyskanie i zabezpieczenie środków
finansowych na działalność dydaktyczną i naukową Wydziału w tym wyposażenie
laboratoriów.

