
 

 

 

REGULAMIN INSTYTUTU PSYCHOLOGII  

NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW W WARSZAWIE 

 

1. Instytut Psychologii (zwany dalej: „Instytutem”) jest jednostką organizacyjną 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (zwanego dalej: „Uniwersytetem”), 

przypisaną do Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie (zwanego dalej: 

„Wydziałem”), która prowadzi badania naukowe w dyscyplinie naukowej Psychologia 

(zwanej dalej: „dyscypliną”), o ile w dyscyplinie prowadzona jest działalność naukowa 

przez co najmniej 12 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej 

z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie. 

2. Pracownikami Instytutu są osoby prowadzące działalność naukową w dyscyplinie, które 

zostały przypisane do dyscypliny jako dyscypliny wiodącej na podstawie złożonej 

deklaracji. 

3. Strukturę Instytutu określa Regulamin Organizacyjny UKSW. 

4. Szczegółowe kompetencje i zadania poszczególnych elementów struktury Instytutu 

określają ich regulaminy. 

5. Instytutem kieruje jego dyrektor, powołany zgodnie z odpowiednimi przepisami Statutu 

UKSW. 

6. Podstawowym obowiązkiem dyrektora Instytutu jest zapewnienie należytego poziomu 

prac badawczych, realizowanych przez pracowników Instytutu, zmierzających do 

uzyskania kategorii A+, A lub B+ przy ewaluacji jakości działalności naukowej. 

7. Dyrektor Instytutu podejmuje decyzje w sprawach dotyczących Instytutu, zgodnie z 

odpowiednimi przepisami Statutu UKSW, niezastrzeżonych do kompetencji organów 

Uniwersytetu lub osób pełniących funkcje kierownicze w Uniwersytecie. 

8. Dyrektor Instytutu przedstawia dziekanowi roczne sprawozdanie z efektów działalności 

naukowej Instytutu, w tym z realizacji planu rozwoju naukowego badań w dyscyplinie, w 

terminie do 31 stycznia. 

9. Dyrektora Instytutu w realizacji jego zadań wspiera wicedyrektor Instytutu i Rada 

Dyscypliny. 

10. Dyrektor Instytutu określa zakres zadań wicedyrektora. 

11. Szczegółowe kompetencje Rady Dyscypliny określa Statut UKSW, za zasady jej 

funkcjonowania także jej Regulamin. 



 

 

12. Podstawowym obowiązkiem pracowników Instytutu jest prowadzenie prac badawczych na 

możliwie wysokim poziomie. 

13. Pracownicy Instytutu mogą odbywać okresowe spotkania w celu omówienia bieżącej 

działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.  

14. Harmonogram i program spotkań ustala dyrektor Instytutu. 

15. Pracownicy Instytutu podejmują współpracę badawczą z pracownikami innych jednostek 

organizacyjnych Wydziału i Uniwersytetu, a także z instytucjami zewnętrznymi. 

16. Instytut posiada swoją stronę internetową oraz logo zatwierdzone przez dyrektora 

Instytutu. 

17. W przypadkach nieprzewidzianych przez Regulamin stosuje się przepisy nadrzędne, w tym 

przepisy Statutu UKSW. 

18. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane na wniosek dyrektora Instytutu lub 

dziekana. 

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku. 

 

 


