
Zarządzenie nr 9/10/2020 
Rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie 

z dnia 30 października 2020 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Biznesu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej  

w Warszawie 
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85 i 374) oraz § 12 ust. 3 Statutu Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej zarządza się, co 

następuje: 
§ 1. 

1. Niniejszym przyjmuje się Regulamin Rady Biznesu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w 

Warszawie. 

2. Regulamin Rady Biznesu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 

        /-/ dr Konrad Janowski 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do  

Zarządzenia nr 9/10/2020  
z dnia 30 października 2020 roku 

 
 

REGULAMIN RADY BIZNESU 
AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE 

 
 

§1 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania Rady Biznesu 

Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, zwanej dalej „Radą Biznesu”. 

 

§2 

1. Rada Biznesu jest ciałem doradczym i opiniodawczym w zakresie podejmowanych inicjatyw 

biznesowych oraz projektów realizowanych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. 

2. Rada Biznesu może inicjować oraz nadzorować współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie 

realizacji współpracy biznesowej. 

§3 

Rada Biznesu jest powoływana przez Rektora. 

 

§4 

1. Zarząd oraz Członków Rady Biznesu powołuje Rektor. 

2. Kadencja Rady Biznesu wynosi 3 lata. 

3. W skład Rady Biznesu wchodzą: 

a) przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w 

Warszawie, 

b) przedstawiciele pracowników administracyjnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w 

Warszawie, 

c) przedstawiciele organizacji i instytucji  

d) indywidualni eksperci, konsultanci, trenerzy, specjaliści 



4. Rektor może odwołać członka Rady Biznesu: 

a) na wniosek Przewodniczącego Rady Biznesu, 

b) na wniosek członka Rady Biznesu o rezygnacji, 

c) na wniosek zwykłej większości głosów członków Rady Biznesu. 

5. Uczestnictwo w Radzie Biznesu ma charakter dobrowolny. 

 

§5 

W skład Zarządu Rady Biznesu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wchodzą: 

1) Przewodniczący Rady Biznesu, 

2) Zastępca Przewodniczącego Rady Biznesu, 

3) Sekretarz Rady Biznesu, 

4) Dwóch członków Rady Biznesu. 

§6 

Do zadań Rady Biznesu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie należy w 

szczególności: 

1) Organizowanie posiedzeń Rady Biznesu co najmniej dwa razy w roku.  

2) Udział Rady Biznesu w procesie tworzenia i opiniowania koncepcji, celów i efektów 

kształcenia na studiach prowadzonych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w 

Warszawie.  

3) Ewaluacja i doskonalenie programów kształcenia w celu dostosowania ich do potrzeb rynku 

pracy i podniesienia jakości kształcenia. 

4) Współudział w organizowaniu konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i wykładów 

specjalistycznych, szczególnie w zakresie pozyskiwania partnerów.  

5) Podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania partnerów do współpracy z uczelnią w zakresie: 

a) organizowania praktyk studenckich, 

b) organizowania płatnych staży studenckich, 

c) współpracy dydaktycznej, 

d) współpracy metodycznej, 

e) realizacja badań naukowych i projektów badawczych, 

f) organizowania konferencji naukowych. 



6) Wsparcie inicjatyw studenckich Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 

 

§5 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


