
  

 

 

REGULAMIN KATEDR 

W STRUKTURZE INSTYTUTÓW  

NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW W WARSZAWIE 

 

1. Katedra stanowi element struktury odpowiedniego Instytutu (zwanego dalej: 

„Instytutem”), w ramach struktury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie (zwanego dalej „Uniwersytetem”), którego zadaniem jest organizowanie i 

prowadzenie prac badawczych zgodne z przedmiotem wyodrębnionej specjalności 

naukowej w ramach dyscypliny, którą reprezentuje. 

2. Katedrą kieruje jej kierownik, powołany zgodnie z odpowiednimi przepisami Statutu 

UKSW. 

3. Podstawowym obowiązkiem kierownika Katedry jest zapewnienie należytego poziomu 

badań naukowych, prowadzonych przez pracowników Katedry. 

4. Kierownik Katedry podejmuje decyzje w sprawach dotyczących Katedry, 

niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu lub osób pełniących funkcje 

kierownicze w Uniwersytecie. 

5. Kierownik Katedry, w porozumieniu z jej pracownikami, planuje badania naukowe 

prowadzone w Katedrze w danym roku kalendarzowym. Plan ten przedkłada dyrektorowi 

Instytutu w terminie do 15 stycznia. 

6. Kierownik Katedry jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi Instytutu sprawozdania 

z działalności Katedry za miniony rok kalendarzowy w terminie do 15 stycznia. 

7. Podstawowym obowiązkiem pracowników Katedry jest prowadzenie badań naukowych na 

możliwie wysokim poziomie oraz upowszechnianie ich wyników, zwłaszcza poprzez 

wysoko punktowane publikacje naukowe. 

8. Pracownicy Katedry odbywają okresowe spotkania w celu omówienia bieżącej 

działalności naukowej i organizacyjnej.  

9. Harmonogram spotkań ustala kierownik Katedry w porozumieniu z pozostałymi 

pracownikami. 

10. Spotkania pracowników Katedry odbywają się nie rzadziej niż raz w semestrze. 

11. Pracownicy Katedry mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez kierownika Katedry. 

12. Spotkania pracowników Katedry mogą odbywać się jako spotkania, w których uczestniczą 

pracownicy innych katedr Instytutu. 



  

 

13. Pracownicy poszczególnych katedr mogą podejmować współpracę badawczą z 

pracownikami innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, a także z innymi 

instytucjami naukowymi. 

14. Katedra może posiadać swoją stronę internetową oraz logo zatwierdzone przez dyrektora 

Instytutu. 

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

przepisy Statutu UKSW. 

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

dziekana. 

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


