
 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 8/2018/2019 

z dnia 27 listopada 2018 r. 

 

 w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 
 w związku z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – przepisy wprowadzające 

ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), na podstawie § 39 

pkt 22) Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W celu opracowania Statutu UKW i założeń struktury organizacyjnej UKW, przyjmuje się 

następujące rozstrzygnięcia o charakterze kierunkowym: 

1) utworzenie rad dziedzin nauki/sztuki jako organów uczelni w rozumieniu art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1668), zwanej dalej „Ustawą”, wykonujących uprawnienia, o których mowa w art. 28 

ust. 4 powyższej Ustawy; 

2) utworzenie wydziałów oraz instytutów jako podstawowych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu, właściwych w sprawach badań naukowych oraz realizacji zajęć 

dydaktycznych, przy następujących założeniach: 

a) jednostka podstawowa powiązana jest z jedną główną dyscypliną nauki lub sztuki; 

b) jednostkę podstawową tworzy się, gdy w ramach jednostki zatrudnionych jest co 

najmniej 12 osób wskazujących w oświadczeniu daną dyscyplinę nauki lub sztuki; 

c) w ramach jednostki podstawowej, która spełnia wymóg, o którym mowa w pkt b) 

mogą być utworzone katedry reprezentujące inne pokrewne dyscypliny, dla których 

wymóg określony w pkt b) nie jest spełniony; 

d) jednostka podstawowa posiadająca co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia 

doktora ma status wydziału, jednostka nieposiadająca uprawnień akademickich ma 

status instytutu; 

e) w ramach jednostki podstawowej mogą być tworzone katedry oraz zakład dydaktyki; 



3) utworzenie kolegiów jako jednostek systemu kształcenia do obsługi procesu 

dydaktycznego i zapewniania jakości kształcenia; 

 

4) utworzenie międzydziedzinowej szkoły doktorskiej z możliwością tworzenia innych 

rodzajów szkół doktorskich; 

 

5) funkcjami kierowniczymi w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 6 Ustawy są: prorektor, 

przewodniczący rady dziedzin nauk, dyrektor kolegium, dziekan wydziału, dyrektor 

instytutu, kierownik katedry, dyrektor szkoły doktorskiej, kanclerz i kwestor; 

 

6) przyznanie uprawnienia rektorowi do powoływania i odwoływania z funkcji 

kierowniczych, po zasięgnięciu opinii odpowiednich gremiów.  
 

  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam               Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła                prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../2/2018/2019 

 

 

 


