
 

 

   

 

REGULAMIN WYDZIAŁU FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  

UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 

 

1. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (zwany dalej; „Wydziałem”) jest podstawową 

jednostką organizacyjną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

(zwanego dalej: „Uniwersytetem”) utworzoną w celu prowadzenia badań naukowych i 

działalności dydaktycznej. 

2. Wydział prowadzi co najmniej jeden kierunek studiów i badania naukowe w co najmniej 

jednej dyscyplinie naukowej. 

3. Wydział posiada własne godło i barwy oraz stronę internetową. 

4. Społeczność Wydziału tworzą: pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczych, 

badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, przypisani do struktury Wydziału; pracownicy 

administracji wydziałowej; doktoranci, studenci i słuchacze odbywający kształcenie na 

kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale. 

5. Strukturę Wydziału określa Regulamin Organizacyjny UKSW. 

6. Wydział posiada administrację wydziałową. 

7. Szczegółowe kompetencje i zadania poszczególnych elementów struktury Wydziału 

określają ich regulaminy. 

8. Wydziałem kieruje dziekan, powołany zgodnie z odpowiednimi przepisami Statutu 

UKSW. 

9. Podstawowym obowiązkiem dziekana jest kierowanie działalnością Wydziału i 

reprezentowanie go w stosunkach wewnętrznych i na zewnątrz Uniwersytetu. 

10. Dziekan podejmuje decyzje w sprawach dotyczących Wydziału, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami Statutu UKSW, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu lub 

osób pełniących funkcje kierownicze w Uniwersytecie. 

11. Dziekana w realizacji jego zadań wspierają: Rada Wydziału, prodziekani, dyrektorzy 

Instytutów, kierownicy kierunków studiów prowadzonych na Wydziale, zgodnie z 

odpowiednimi przepisami Statutu UKSW 

12. Obowiązki poszczególnych pracowników Wydziału są określone przez ich zakresy 

obowiązków, wynikające z odpowiednich przepisów. 

13. Rada Wydziału jest podmiotem opiniodawczym, a jej skład i kompetencje określają 

odpowiednie przepisy Statutu UKSW. 

14. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Wydziału określa jej Regulamin. 



 

 

   

15. Wydział podejmuje współpracę naukową i dydaktyczną z innymi jednostkami 

Uniwersytetu i instytucjami zewnętrznymi. Współpraca ta regulowana jest odpowiednimi 

umowami i przepisami UKSW. 

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

przepisy Statutu UKSW. 

17. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane na wniosek dziekana lub Rady Wydziału. 

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

 

 


