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Zarządzenie Nr 57/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 11 maja 2021 roku 

 

w sprawie powołania Rady Absolwentów przy Rektorze Uniwersytetu Rolniczego  

im. Hugona Kołłątaj w Krakowie 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), w zw. z § 14 ust. 1 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 

2019 roku 

 

zarządzam co następuje 

 

 

§ 1 

1. W celu stworzenia i rozwoju aktywnej współpracy wspólnoty Uczelni z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym oraz promowania Uczelni, jako nowoczesnej jednostki badawczo-

dydaktycznej, specjalizującej się w naukach skupionych wokół sektora life-science, powołuje 

się Radę Absolwentów przy Rektorze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie. 

2. W szczególności celem powołania Rady Absolwentów jest: 

1) konieczność wymiany myśli w obszarze obecnych działań Uczelni oraz działanie na rzecz 

umożliwienia szerokiego prezentowania potencjału i dorobku Uczelni; 

2) budowanie przyjaznego środowiska dla podejmowanych przez Uczelnię inicjatyw, które 

dostosowane będą do realiów otoczenia gospodarczego i społecznego; 

3) działanie na rzecz realizacji najważniejszego zadania stojącego obecnie przed nauką, 

zamykające się w słowach: Nauka – Praktyce. 

3. Rada Absolwentów stanowi organ opiniodawczy i doradczy Rektora, rozpatrujący 

przedkładane przez Rektora sprawy istotne dla wspólnoty Uczelni. 

 

§ 2 

1. Do Rady Absolwentów powoływani są przedstawiciele absolwentów Uczelni sprzyjający jej 

rozwojowi, reprezentujący różne środowiska, zarówno skupione wokół administracji rządowej 

i samorządowej, jak również będący aktywnymi członkami organizacji gospodarczych 

i naukowych, którzy dzięki uzyskanemu wykształceniu oraz konsekwencji w realizacji działań 

na rzecz rozwiązywania problemów współczesności, osiągnęli sukces, stając się naturalnymi 

ambasadorami swojej Uczelni. 

2. Członków Rady Absolwentów powołuje i odwołuje Rektor. 

3. Skład osobowy Rady Absolwentów dostępny jest na stronach internetowych Uczelni. 
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§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Kraków, dnia 11 maja 2021 roku 

      R e k t o r 

 

                                                                                dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 


