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UCHWAŁA 799/III/1
SENATU

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o założeniach struktury organizacyjnej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w oparciu o przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, dalej cyt. jako „PSWiN”), na
wniosek Rektora postanawia, co następuje:

§ 1
Senat  wyraża  pozytywną  opinię  o  założeniach  struktury  organizacyjnej  Katolickiego  Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, która zostanie ustanowiona przez nowy statut do dnia 1 października 2019 r. i
opiera się na następujących założeniach:

1. Organami uniwersytetu są rektor i senat.
1) Do  zadań  rektora  należą  wszystkie  sprawy  dotyczące  uczelni,  z  wyjątkiem  spraw

zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów.
2) Rektor jest wybierany przez senat, bezwzględną większością głosów, przy obecności co

najmniej  dwóch  trzecich  statutowego  składu  senatu,  w  głosowaniu  tajnym,  spośród
pracowników  zatrudnionych  w  uniwersytecie  w  podstawowym  miejscu  pracy,
posiadających tytuł naukowy profesora.

3) Rektor powołuje prorektorów oraz może powoływać pełnomocników.
4) Prorektorzy  są  powoływani  przez  rektora,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  senatu,

bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
5) Prorektorzy realizują zadania powierzone im przez rektora.

2. W skład senatu wchodzą:
1) rektor,
2) prorektorzy,
3) dziekani,
4) przedstawiciel każdej dyscypliny parametryzowanej, wybrany przez radę instytutu,
5) przedstawiciele studentów i doktorantów łącznie w liczbie 20% liczby członków senatu,
6) przedstawiciel  pracowników  badawczych,  badawczo-dydaktycznych  i  dydaktycznych,

nieposiadających  tytułu  naukowego  profesora  lub  stopnia  naukowego  doktora



habilitowanego,
7) przedstawiciel pracowników uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi.

3. W uniwersytecie istnieją wydziały.
4. Dziekan kieruje wydziałem i jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału.

1) Dziekan  jest  wybierany  przez  zgromadzenie  wydziałowe,  bezwzględną  większością
głosów, w obecności  co najmniej  połowy uprawnionych do głosowania,  w głosowaniu
tajnym spośród pracowników zatrudnionych w uniwersytecie  w podstawowym miejscu
pracy,  posiadających  tytuł  naukowy  profesora  lub  stopień  naukowy  doktora
habilitowanego.

2) W  skład  zgromadzenia  wydziałowego  wchodzą  nauczyciele  akademiccy,  dla  których
uniwersytet  jest  podstawowym  miejscem  pracy,  przedstawiciel  pracowników  wydziału
niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciel studentów wskazany przez
wydziałowy samorząd studentów.

3) Dziekan może powoływać prodziekanów i pełnomocników.
4) Prodziekani są powoływani przez dziekana, po uzyskaniu pozytywnej opinii zgromadzenia

wydziałowego.
5. Instytuty  są  tworzone  dla  dyscyplin  podlegających  parametryzacji  oraz  dla  dyscyplin  nie

podlegających parametryzacji, o ile prowadzą kierunek studiów.
6. Dyrektor instytutu – koordynator dyscypliny kieruje instytutem, który funkcjonuje w ramach

wydziału.
1) Dyrektor instytutu – koordynator dyscypliny koordynuje badania naukowe prowadzone w

ramach danej dyscypliny.
2) Dyrektora  instytutu  powołuje  rektor  na  4-letnią  kadencję  spośród  nauczycieli

akademickich  zatrudnionych  w  grupie  pracowników  badawczych  lub  badawczo-
dydaktycznych  posiadających  tytuł  naukowy  profesora  lub  stopień  naukowy  doktora
habilitowanego, na wniosek dziekana, zaopiniowany pozytywnie przez radę instytutu.

3) W  skład  rady  instytutu  wchodzą  nauczyciele  akademiccy  zatrudnieni  w  grupie
pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, którzy złożyli oświadczenie o
reprezentowaniu danej dyscypliny w przynajmniej 75%.

4) Rady  instytutów  są  organami  uniwersytetu  uprawnionymi  do  przeprowadzenia
postępowania o nadaniu stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki.

7. W ramach instytutu funkcjonują katedry. Na czele katedry stoi kierownik,  którym może być
pracownik  badawczy  lub  badawczo-dydaktyczny  posiadający  tytuł  naukowy profesora  lub
stopień  naukowy  doktora  habilitowanego,  zatrudniony  w  uniwersytecie  w  podstawowym
miejscu  pracy.  W  skład  katedry  wchodzą  pracownicy  badawczy,  badawczo-dydaktyczni,
dydaktyczni, naukowo-techniczni lub inżynieryjno-techniczni.

8. Katedra może być utworzona, jeżeli będzie w niej zatrudnionych w podstawowym miejscu
pracy co najmniej pięciu pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych.

9. Na  wydziale  mogą  także  być  tworzone  inne  jednostki  organizacyjne  na  stałe  lub  w  celu
realizacji określonych zadań.

10. Szkoły  doktorskie  –  dyrektora  szkoły  doktorskiej  powołuje  rektor  na  4-letnią  kadencję,
spośród  nauczycieli  akademickich  zatrudnionych  w  grupie  pracowników  badawczych  lub
badawczo-dydaktycznych  posiadających  tytuł  naukowy  profesora  lub  stopień  naukowy
doktora habilitowanego zatrudnionych w uniwersytecie w podstawowym miejscu pracy, po
uzyskaniu pozytywnej opinii senatu.



§ 2
1. W  uczelni  będą  funkcjonować  jednostki  ogólnouczelniane  i  jednostki  administracyjne

zgrupowane w pionach rektora, prorektorów i pełnomocników rektora, dyrektorów i kwestora
oraz dziekanów.

2. O  przypisaniu  jednostek,  o  których  mowa  w  ust.  1,  decyduje  rektor  w  regulaminie
organizacyjnym.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
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