Uchwała nr 83/2016-2017
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie utworzenia Związku Uczelni Lubelskich
Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1
1. Tworzy się Związek Uczelni Lubelskich, którego uczestnikami będą: Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz
Politechnika Lubelska.
2. Związek będzie nosił nazwę: „Związek Uczelni Lubelskich”.
3. Siedzibą Związku będzie Miasto Lublin.
4. Zadania tworzonego Związku obejmują w szczególności:
1)

wymianę informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej,

2)

wspólne prowadzenie kursów i szkoleń,

3)

monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uczelni tworzących Związek
i weryfikację potrzeb rynku pracy w celu właściwego dostosowania kierunków
studiów i programów kształcenia,

4)

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Uczelni tworzących Związek,

5)

stwarzanie warunków do rozwoju

działalności artystycznej i kultury fizycznej

członków społeczności akademickiej Uczelni tworzących Związek,
6)

współpracę w zakresie kształcenia, systemu pomocy materialnej i biur karier,

7)

stwarzanie warunków do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych
Uczestników Związku poprzez tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów
badawczych, laboratoriów, itp.,

8)

wspieranie komercjalizacji wyników badań,

9)

upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć Uczelni tworzących Związek, w zakresie
nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie
zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,

10) współpracę w zakresie działalności wydawniczej Uczelni tworzących Związek,
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11) współpracę Uczelni tworzących Związek w prowadzeniu obsługi Uczelni w zakresie

finansowym, kadrowym, pomocy prawnej i zamówień publicznych,
12) administrowanie majątkiem wytworzonym i przekazanym przez Uczestników

Związku,
13) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

5.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wniesie 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) na
pokrycie udziału w funduszu założycielskim w celu wykonywania zadań Związku.

§2
Zasady funkcjonowania Związku określa Statut Związku Uczelni Lubelskich, stanowiący
załącznik do niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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