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                                              Załącznik nr 1 do Uchwały Konwentu Nr 33/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.  

 

TEKST JEDNOLITY 
 
Uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 32 /2022 Konwentu Akademii WSEI z dnia 21 listopada    

2022 r. 

 

 

STATUT 

LUBELSKIEJ AKADEMII WSEI 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Lubelska Akademia WSEI jest akademicką uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie 

zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr decyzji DNS-1-0145-677/EKo/2000. z dnia 

24.10.2000 r. 

2. Lubelska Akademia WSEI, zwana dalej „Uczelnią” działa na podstawie ustawy z dnia 20 

lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”(Dz. U. z 2022r., poz. 574), 

zwanej dalej „ustawą”, przepisów wydanych na jej podstawie oraz niniejszego statutu 

oraz aktów normatywnych wewnętrznych, wydanych przez organy Uczelni.  

3. Dopuszcza się używanie skrótu nazwy Uczelni – Akademia WSEI.  

4. Nazwa Uczelni w języku angielskim brzmi – WSEI University. 

5. Siedzibą Uczelni jest miasto Lublin. 

6. Uczelnia posiada osobowość prawną. 

7. Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.  

 

§ 2 

 

1. Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania, na zasadach 

określonych w ustawie.  

2. W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania, wolności badań 

naukowych oraz wolności twórczości artystycznej.  

3. Uczelnia współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w 

zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych. 

 

§ 3 

 

Założycielem Uczelni jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie. 

 

§ 4 

 

1. Zadaniami Uczelni są: 

1) prowadzenie kształcenia studentów w celu zdobywania wiedzy i umiejętności 

niezbędnych w pracy zawodowej, na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego 

stopnia, jednolitych studiach magisterskich zgodnie z przysługującymi uprawnieniami; 

2) prowadzenie kształcenia specjalistycznego, kształcenia na studiach podyplomowych lub 

innych form kształcenia; 



Lubelska Akademia WSEI 

 2 

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług   

badawczych; 

4) kształcenie i promowanie kadr naukowych; 

5) współpraca z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w 

realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, na podstawie porozumień w celu 

pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji oraz wspieranie 

mobilności naukowców; 

6) prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer 

wiedzy i technologii do gospodarki;  

7) wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka i przestrzegania      

ogólnie przyjętych zasad moralnych i etycznych; 

8) tworzenie zaplecza naukowego i socjalnego w tym zakwaterowania dla potrzeb wyżej 

wymienionego kształcenia; 

9) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; 

10) stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 

kształcenia i badaniach naukowych; 

11) prowadzenie domu studenta. 

 

 

Rozdział II 

Mienie i finanse Uczelni 
 

§ 5 

 

1. Uczelnia w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na 

podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzonego przez Konwent, zgodnie z 

przepisami o rachunkowości, a w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z 

budżetu państwa również zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

2. Gospodarkę finansową Uczelni prowadzi kanclerz. 

 

§ 6 

 

1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. Uczelnia może prowadzić - 

wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie w stosunku do wykonywanych w ramach jej 

działalności podstawowych zadań - działalność gospodarczą o charakterze wydawniczym, 

wytwórczym, handlowym lub usługowym. 

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie 

wyodrębnionych finansowo i organizacyjnie jednostek funkcjonujących w strukturze 

Uczelni lub w innej formie organizacyjnej przewidzianej przepisami prawa, w 

szczególności w formie spółki kapitałowej. 

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, tworzy, przekształca i likwiduje oraz 

określa ich zadania i strukturę organizacyjną kanclerz. Spółki kapitałowe tworzy kanclerz 

za zgodą konwentu. 

4. Zakres działalności gospodarczej obejmuje, w szczególności: 

1) kształcenie specjalistyczne, kształcenie na studiach podyplomowych, szkolenia i 

doradztwo w zakresie kierunków kształcenia w Uczelni; 

2) kierowanie i udział w pracach, mających na celu zwiększenie efektywności 

gospodarowania, 

3) badanie rynku i opinii publicznej, 
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4) sprawy zagraniczne (przedsięwzięcia międzynarodowe) związane ze współpracą 

naukowo – techniczną i gospodarczą, 

5) wydawanie i rozpowszechnianie książek, broszur i innych wydawnictw. 

6) tworzenie spółek kapitałowych.  

 

§ 7 
 

1. Uczelnia może uzyskiwać środki finansowe z: 

1) budżetu Państwa; 

2) środków Unii Europejskiej; 

3) budżetu gminy lub związków gmin oraz budżetów innych struktur samorządu 

terytorialnego; 

4) opłat pobieranych przez uczelnię; 

5) odpłatnej działalności szkoleniowej; 

6) dochodów z organizacji seminariów, konferencji i kongresów; 

7) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego; 

8) funduszy celowych; 

9) dotacji sponsorów krajowych i zagranicznych 

10) innych źródeł. 

 

  § 8 

 

1. Kanclerz w porozumieniu z rektorem mogą utworzyć własny fundusz stypendialny. 

2. Ze środków własnego funduszu stypendialnego uczelni mogą być przyznawane stypendia 

naukowe nauczycielom akademickim i pracownikom biblioteki uczelnianej, oraz stypendia 

dla studentów i doktorantów na zasadach określonych w „ustawie” i Regulaminie 

przyznawania pomocy materialnej. 

 

§ 9 

 

1. Wpływy i wydatki uczelni określa jej plan rzeczowo-finansowy. Rokiem obrotowym jest 

rok kalendarzowy . 

2. Projekt planu rzeczowo-finansowego uczelni sporządza kanclerz . 

3. Konwent podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu rzeczowo-

finansowego. 

4. Za realizację planu odpowiada kanclerz, który corocznie składa sprawozdanie z jego 

realizacji konwentowi. 

 

Rozdział III 

Organizacja Uczelni 

  

§ 10 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną o charakterze naukowo-dydaktycznym Uczelni jest 

wydział. W Uczelni mogą być również tworzone inne jednostki organizacyjne o 

charakterze badawczo-dydaktycznym, w szczególności szkoły doktorskie, instytuty, 

zakłady, które tworzy, przekształca i likwiduje rektor za zgodą konwentu. 

2. Wydziały tworzy, przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii senatu – za zgodą 

konwentu. 
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3. Uczelnia w celu realizacji zadań, o których mowa w § 4 Statutu, może utworzyć poza 

swoją siedzibą zamiejscową jednostkę organizacyjną w formie filii. Filię tworzy i 

likwiduje kanclerz po uzyskaniu zgody konwentu. 

 

§ 11 

 

1. Wydział jest jednostką organizacyjną, której zadaniem jest tworzenie warunków do 

prowadzenia działalności dydaktycznej w ramach minimum jednego kierunku studiów. 

2. Wydział może prowadzić badania naukowe oraz współuczestniczyć w doskonaleniu 

zawodowym i promowaniu kadr naukowych. 

 

§ 12 

 

1. Instytut może być utworzony, gdy zatrudnionych w nim będzie co najmniej pięciu 

nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

2. Zadaniem instytutu jest prowadzenie działalności badawczej i naukowej w określonych 

dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych. 

3. Instytut tworzy, przekształca i likwiduje rektor za zgodą konwentu. 

4. W ramach instytutu może działać rada dyscypliny naukowej. Dyrektor instytutu jest 

przewodniczącym rady dyscypliny naukowej. 

5. W skład rady dyscypliny naukowej wchodzą wszyscy reprezentujący daną dyscyplinę 

naukową nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub zatrudnieni na 

stanowisku profesora Uczelni. 

6. Do kompetencji rady dyscypliny naukowej należy: 

1) opiniowanie programów studiów na kierunkach przyporządkowanych do dyscyplin 

naukowych; 

2) wskazywanie kierunków polityki naukowej w ramach dyscypliny naukowej, w 

szczególności w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej. 

 

§ 13  

 

1. Zakład może być utworzony, gdy zatrudnionych w nim będzie co najmniej trzech 

nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jedna osoba zatrudniona na stanowisku 

profesora lub profesora Uczelni i jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora. 

2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie kierunków 

studiów. 

3. Zakład tworzy, przekształca i likwiduje rektor.  

4. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje rektor, na wniosek dziekana wydziału, spośród 

osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Kierownik zakładu jest 

powoływany na okres kadencji organów Uczelni. 

 

§ 14 

 

1. Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi są: 

1. Kwestura; 

2. Dział Organizacyjno – Prawny i Strategii Rozwoju; 

3. Dział Spraw Pracowniczych; 

4. Dział Marketingu i PR; 

5. Centrum Informatyczne; 
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6. Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej; 

7. Centrum Kształcenia Podyplomowego; 

8. Biuro Studiów Anglojęzycznych; 

9. Dział Administracji; 

10. Dom Studenta; 

11. Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii; 

12. Dziekanaty w zakresie spraw pracowniczych i dyscypliny pracy; 

13. Biuro Karier i Spraw Studenckich; 

14. Centrum Informacji Naukowej; 

15. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych; 

16. Kancelaria Uczelni; 

17. Biuro Konwentu Uczelni; 

18. Inspektor Ochrony Danych Osobowych; 

19. Filia w Warszawie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

 

§ 15 

 

1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 14 powołuje, znosi i przekształca kanclerz  

za zgodą konwentu.  

2. Administracyjnymi funkcjami kierowniczymi w Uczelni są : 

1) kwestor, 

2) dyrektor jednostki organizacyjnej, 

3) kierownik jednostki organizacyjnej. 

3. Kwestora powołuje i odwołuje kanclerz za zgodą konwentu. 

4. Dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej powołuje i odwołuje kanclerz. 

  

§ 16 

 

1. Regulamin organizacyjny Uczelni określa w szczególności : 

1) strukturę organizacyjną Uczelni oraz podział zadań między jednostkami 

organizacyjnymi w ramach tej struktury; 

2) organizację oraz zasady działania administracji Uczelni, w tym w szczególności: 

a) zasady podległości służbowej pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, 

b) rodzaje i zasady podporządkowania organizacyjnego komórek organizacyjnych i 

samodzielnych stanowisk pracy, 

c) zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, 

d) zakres obowiązków kierowników komórek organizacyjnych, 

e) zasady funkcjonowania i kierowania administracją Uczelni. 

2. Regulamin organizacyjny nadaje kanclerz w uzgodnieniu z rektorem w drodze 

zarządzenia. 

3. Administracja Uczelni podporządkowana jest kanclerzowi. 

 

 

Rozdział IV 

Organy Uczelni 

 

§ 17 

 

1. Organami kolegialnymi Uczelni są: 
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1) Konwent; 

2) Senat. 

3) Rada Naukowa  

2. Organami jednoosobowymi są: 

1) Rektor; 

2) Kanclerz. 

3. Kadencja senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września danego roku 

kalendarzowego.  

4. Wygaśnięcie mandatu członka senatu przed upływem kadencji może nastąpić w 

przypadku: 

1) śmierci członka; 

2) zrzeczenia się mandatu; 

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu; 

4) rażącego naruszenia ustawy; 

5) ciężkiej choroby; 

6) rozwiązania umowy o pracę. 

5. Odwołanie członków senatu przed upływem kadencji, może nastąpić w przypadku : 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach; 

2) długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach; 

3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa; 

4) prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesami uczelni. 

6. Kadencja rektora trwa 2 lata i rozpoczyna się 1 września danego roku kalendarzowego. 

7. Rektor  może zostać odwołany przed  upływem kadencji w szczególności jeżeli: 

1) w związku z pełnieniem funkcji dopuści się rażącego naruszenia prawa; 

2) działa na szkodę Uczelni; 

3) ustanie z nim stosunek pracy, 

4) zrzeknie się pełnienia funkcji; 

5) wymaga tego interes Uczelni; 

6) w wyniku jego działalności zaistniały przyczyny, które spowodowały pogorszenie 

sytuacji finansowej; 

7) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo; 

8) zaistniały przesłanki określone w art. 52 § 1 lub art. 53 § 1 Kodeksu pracy; 

9) wykonuje dodatkowe zajęcie zarobkowe bez zgody konwentu. 

 

§18 

 

1. Członków zwyczajnych konwentu na czas nieokreślony powołuje i odwołuje : 

1) dwóch (2) członków zwyczajnych konwentu będących przedstawicielami założyciela 

– Rada Nadzorcza Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego OIC Poland; 

2) dwóch (2) członków zwyczajnych konwentu będących pracownikami Uczelni – Rada 

Fundacji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; 

3) jednego (1) członka zwyczajnego konwentu będącego przedstawicielem środowiska 

społeczno-gospodarczego – Rada Fundacji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie za zgodą Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania 

Rozwoju Gospodarczego OIC Poland. 

2. Konwent sprawuje nadzór nad działalnością Uczelni. 

3. Do kompetencji konwentu należy: 

1) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni, dokonywanie jego zmian w trakcie 

roku finansowego, akceptowanie sprawozdań z jego wykonania i podział zysku; 
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2) zatwierdzenie strategii Uczelni oraz nadzór nad realizacją strategii Uczelni, 

3) udzielanie zgody kanclerzowi na nadanie regulaminu organizacyjnego Uczelni; 

4) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi prawami pokrewnymi oraz 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych, po zasięgnięciu opinii senatu; 

5) udzielanie zgody kanclerzowi na:  

a) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości; 

b) podejmowanie innych czynności prawnych o wartości jednostkowej przekraczającej 

5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych); 

6) powoływanie i odwoływanie rektora po zasięgnięciu opinii senatu; 

7) powoływanie i odwoływanie kanclerza; 

8) wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie prorektora,  

9) zawieranie umowy o pracę z kanclerzem i rektorem; 

10) zatwierdzanie planu działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni przedstawianego 

corocznie przez rektora i przyjmowanie sprawozdania z jego realizacji;  

11) uchwalanie absolutorium dla rektora. Brak udzielenia absolutorium może być 

przyczyną odwołania rektora z pełnionej funkcji przed upływem kadencji. 

12) zarządzanie przeprowadzenia okresowych kontroli działalności Uczelni; 

13) przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości przekraczającej 100.000,00 zł; 

14) udzielanie zgody na przystąpienie Uczelni do spółki lub innej organizacji 

gospodarczej oraz utworzenia fundacji i spółki prawa handlowego, 

15) ustalanie wynagrodzenia rektora, prorektorów, kanclerza; 

16) nadanie (uchwalanie) statutu Uczelni i dokonywanie jego zmian, w tym zmiana nazwy 

Uczelni, na wniosek rektora, kanclerza lub z własnej inicjatywy; 

17) udzielanie zgody na powoływanie i odwoływanie dziekana z własnej inicjatywy lub na 

indywidualny wniosek rektora; 

18) prowadzenie polityki kadrowej nauczycieli akademickich w Uczelni; 

19) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni; 

20) udzielanie zgody rektorowi na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego oraz 

stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rektora; 

21) podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia i przeznaczenia funduszu rozwoju 

Uczelni. 

22) udzielanie zgody kanclerzowi na tworzenie i likwidację filii Uczelni. 

  

§ 19 

 

1. Liczba członków konwentu wynosi 8 osób, w tym: 

1) 5 członków zwyczajnych z prawem głosu będących przedstawicielami założyciela, 

środowiska społeczno-gospodarczego oraz pracownikami Uczelni; 

2) 3 członków nadzwyczajnych pełniących funkcję opiniodawczo-doradczą bez prawa 

głosu, w tym – 1 przedstawiciel nauczycieli akademickich, 1 przedstawiciel 

pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, oraz 1 przedstawiciel 

studentów Uczelni, 

3) prawo zgłaszania kandydatów na członków nadzwyczajnych konwentu przysługuje 

grupie liczącej co najmniej 10 nauczycieli akademickich lub pracowników 

administracyjnych oraz grupie liczącej co najmniej 50 studentów, 

4) uregulowania dotyczące wyborów przedstawicieli do senatu stosuje się odpowiednio do 

wyborów członków nadzwyczajnych konwentu.  

2. Konwent Uczelni działa według ustalonego przez siebie regulaminu. 
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3. Pracami konwentu Uczelni kieruje przewodniczący. Przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego oraz sekretarza wybiera konwent na swoim posiedzeniu, w 

obecności co najmniej 3/4 statutowego składu na 5 letnią kadencję. 

4. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym oraz sekretarzem konwentu może być tylko 

zwyczajny członek konwentu. 

5. Konwent ma prawo odwołać swojego członka ze składu konwentu Uczelni. Uchwała w tej 

sprawie podejmowana jest przez konwent Uczelni większością co najmniej ¾ głosów przy 

2/3 statutowego składu konwentu Uczelni. 

6. Przyczynami odwołania członka konwentu, mogą być wyłącznie: 

1) rezygnacja członka; 

2) działanie na szkodę Uczelni; 

3) nieprzestrzeganie statutu Uczelni; 

7. Kanclerz Uczelni bierze udział w każdym posiedzeniu konwentu z głosem doradczym. 

8. W posiedzeniach konwentu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, rektor i inne osoby 

zaproszone przez przewodniczącego.  

 

 

§ 20 

 

1. W skład Senatu wchodzą: 

1) Rektor; 

2) Dziekani; 

3) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora, zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze 

czasu pracy, wybrani przez nich w tajnym głosowaniu, w liczbie co najmniej 6 osób, 

4) przedstawiciel pracowników Uczelni, nie będących nauczycielami wybrani przez nich 

w tajnym głosowaniu; 

5) przedstawiciele studentów i doktorantów, w liczbie stanowiącej co najmniej 20% składu 

senatu, wybrani przez samorząd studencki. 

2. Osoby, o których mowa w ust.1 pkt. 3,4, wybierani są na wspólną 4 – letnią kadencję, 

która rozpoczyna się 1 września danego roku kalendarzowego. 

3. Tryb wyboru do senatu studentów i doktoranta oraz czas trwania członkostwa w senacie 

określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego oraz regulamin samorządu 

studenckiego doktorantów.  

4. Liczba członków senatu nie może być mniejsza niż 12 osób i nie większa niż 20 osób. 

Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora stanowią nie mniej niż 

50% składu senatu, 

5. Przewodniczącym senatu jest rektor. 

6. Kanclerz Uczelni, przewodniczący konwentu oraz prorektorzy biorą udział w każdym 

posiedzeniu senatu z głosem doradczym. 

7. Senat uchwala bezwzględną większością głosów regulamin swojej działalności. 

8. Senat Uczelni: 

1) ustala programy studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego; 

2) uchwala regulamin studiów; 

3) uchwala strategię Uczelni i zatwierdza sprawozdanie z jej realizacji; 

4) przeprowadza ocenę funkcjonowania Uczelni; 

5) opiniuje kandydatów na rektora w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia kandydatów, 

6) formułuje rekomendacje dla rektora w zakresie wykonywanych przez niego zadań, 

7) corocznie ustala wymiar zajęć dydaktycznych (pensum); 
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8) ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na 

kształcenie specjalistyczne; 

9) określa sposób potwierdzania efektów uczenia się; 

10) wskazuje kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa 

wyższego i nauki; 

11) wykonuje zadania związane z przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu 

studiów podyplomowych oraz włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form 

kształcenia; 

12) podejmuje uchwały w innych sprawach dotyczących kształcenia, nie zastrzeżonych do 

kompetencji innych organów Uczelni. 

9. Uchwały senatu podpisuje rektor, bądź w razie jego nieobecności, jeden z prorektorów 

uczestniczący w ich uchwalaniu. 

10. Posiedzenia senatu powinny być zwoływane przez rektora co najmniej raz na kwartał, 

w okresie trwania roku akademickiego. 

11. W posiedzeniach senatu maja prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, inne osoby 

zaproszone przez rektora. 

 

§ 21 

 

1. Przy wyborach przedstawicieli do senatu : 

1) czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy nauczyciele akademiccy i pracownicy 

administracyjni zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę posiadający co 

najmniej stopień naukowy doktora – w przypadku nauczycieli akademickich; 

2) bierne prawo wyborcze posiadają: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy,  na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz pracownicy 

administracyjni zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę, w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

2. Wybory do senatu zarządza uczelniana komisja wyborcza.,  

3. Uczelnianą komisję wyborczą powołuje rektor, w porozumieniu z kanclerzem. 

4. Prawo zgłaszania kandydatów do senatu z grupy nauczycieli akademickich, przysługuje 

radom dziekańskim. 

5. Prawo zgłaszania kandydatów z grupy pracowników administracyjnych przysługuje 

pracownikom administracyjnym, zatrudnionym w Uczelni, w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

6. Termin i miejsce wyborów do senatu oraz listę zgłoszonych kandydatów, podaje do 

publicznej wiadomości uczelniana komisja wyborcza, w formie obwieszczenia 

wywieszonego w widocznym miejscu w Uczelni.  

 

§ 22 

 

1. Uchwały organów kolegialnych Uczelni zapadają bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy statutowego składu, chyba że szczególny przepis statutu 

stanowi inaczej. 

2. Głosowanie jest jawne, chyba że jeden z członków organów kolegialnych zgłosi wniosek o 

przeprowadzenie głosowania tajnego. 
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§ 23 

 

1. Do zadań i kompetencji rektora należy: 

1) zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania Uczelni; 

2) zapewnienie wysokiego poziomu dydaktycznego i naukowo-badawczego Uczelni;                

poprzez sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą jednostek 

organizacyjnych Uczelni; 

3) realizacja strategii rozwoju Uczelni uchwalonej przez Senat; 

4) inicjowanie i podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi szkołami  

wyższymi, jednostkami naukowymi i szkoleniowo – dydaktycznymi, stowarzyszeniami 

i organizacjami zawodowymi oraz fundacjami, w tym zwłaszcza  poprzez zawieranie 

umów o współpracy z tymi podmiotami, po uprzednim wyrażeniu zgody przez 

konwent; 

5) organizowanie pobytów naukowych dla pracowników i studentów Uczelni, w tym  

także praktyk i staży, w krajowych i zagranicznych jednostkach naukowych; 

6) organizowanie studiów podyplomowych, kursów dokształcających, seminariów, 

konferencji i kongresów; 

7) przedstawianie co roku do zatwierdzenia konwentowi pisemnego projektu planu 

działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni; 

8) powoływanie do pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni w zakresie badawczo-

dydaktycznym, o których mowa w § 28 statutu -w porozumieniu z kanclerzem; 

9) powoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego Studentów; 

10) powoływanie i odwoływanie prorektora ds. studenckich, za zgodą konwentu oraz  po 

uzgodnieniu z samorządem studenckim, który powinien zająć stanowisko w terminie 

14 dni. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody; 

11) organizowanie działalności wydawniczej Uczelni; 

12) składanie pisemnych rocznych sprawozdań z działalności naukowo-dydaktycznej 

Uczelni senatowi  i konwentowi  oraz   ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego; 

13) dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni; 

14) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Uczelni; 

15) wykonywanie uchwał senatu; 

16) powoływanie i zatrudnianie pełnomocnika rektora za zgodą konwentu. 

17) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników będących 

nauczycielami akademickimi. 

2. Rektora powołuje i odwołuje konwent Uczelni, po zasięgnięciu opinii senatu. Kandydatów 

na rektora wskazuje konwent. 

3. Kadencja rektora trwa 2 lata i rozpoczyna się 1 września danego roku kalendarzowego. 

Rektor może być powoływany na kolejne kadencje. 

4. Rektor kieruje działalnością Uczelni przy pomocy prorektora lub prorektorów, 

 w tym przynajmniej jednego do spraw studenckich. 

5. Rektorem może zostać nauczyciel akademicki, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający 

co najmniej stopień naukowy doktora. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania rektora w trakcie kadencji, jego 

kompetencje i zadania do czasu powołania nowego rektora, wykonuje prorektor ds.  

jakości kształcenia i spraw studenckich. 
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§ 24 

 

1. Kanclerz: 

1) zarządza majątkiem i finansami Uczelni w ramach zwykłego zarządu oraz ponad 

zwykły zarząd za zgodą konwentu; 

2) kieruje działalnością gospodarczą i administracyjną Uczelni, zawiera umowy w tym 

projektowe, podpisuje wnioski o płatność; 

3) przygotowuje projekt planu rzeczowo-finansowego, który przedstawia konwentowi do 

zatwierdzenia i wspólnie z rektorem odpowiada za jego wykonanie; 

4) jest pracodawcą dla pracowników Uczelni nie będących nauczycielami akademickimi, 

wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Uczelni nie 

będącymi nauczycielami akademickimi;  

5) wydaje regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracowników Uczelni; 

6) sporządza roczne sprawozdanie finansowe z działalności Uczelni i przedkłada je do 

zatwierdzenia konwentowi; 

7) określa zasady i wysokość opłat pobieranych od kandydatów na studia, studentów i 

innych podmiotów, korzystających z mienia lub usług Uczelni, w tym także stosowane 

przez Uczelnię wzorce umów o świadczenie nauki; 

8) ustala w porozumieniu z rektorem rozmiary kształcenia na poszczególnych kierunkach i 

specjalnościach studiów oraz poziomach kształcenia, oraz wymiar zajęć dydaktycznych 

stanowiących etat dla nauczycieli akademickich; 

9) zabezpiecza środki finansowe na działalność wydawniczą Uczelni; 

10) przygotowuje projektu statutu i regulaminu organizacyjnego Uczelni;   

11) tworzy i likwiduje za zgodą konwentu filie Uczelni  

2. Kanclerza powołuje na czas nieokreślony konwent Uczelni, Kanclerza odwołuje konwent 

Uczelni kwalifikowaną większością ¾ głosów, przy obecności wszystkich członków. 

3. Konwent może odwołać kanclerza, wyłącznie za rażące niewykonywanie obowiązków 

statutowych. 

 

§ 25 

 

1. Wewnętrzne akty prawne Uczelni wydawane są w formie uchwał i zarządzeń. 

2. Uchwały stanowione są przez konwent oraz senat. 

3. Zarządzenia wydawane są przez rektora oraz kanclerza. 

4. Wewnętrzny nadzór nad aktami prawnymi Uczelni sprawuje konwent pod względem 

zgodności z prawem, strategią Uczelni oraz ważnym interesem Uczelni. 

5. Rektor uchyla sprzeczną z prawem uchwałę senatu.  

6. Konwent może uchylić uchwałę senatu jeżeli jest ona sprzeczna z prawem, strategią lub 

ważnym interesem Uczelni. 

7. Konwent uchyla zarządzenie lub decyzję rektora niezgodne z przepisami prawa lub 

statutem, a także zarządzenie naruszające ważny interes Uczelni. 

8. Decyzje w indywidualnych sprawach studentów podejmują działający z upoważnienia 

rektora odpowiednio prorektor do spraw jakości kształcenia i spraw studenckich lub 

dziekan, chyba że przepisy ustawy lub statutu stanowią inaczej. W takim przypadku 

zmiana decyzji przez rektora jest możliwa w przypadku wniesienia odwołania lub wniosku 

o ponowne rozpatrzenie sprawy przez studenta. 
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§ 26 
 

1. Rektor i kanclerz mogą powołać kolegium wspomagające zarządzanie Uczelnią. 

2. W skład kolegium zarządczego wchodzą: rektor, kanclerz, prorektor lub prorektorzy, 

przewodniczący konwentu, dziekani oraz dyrektor działu właściwego ds. prawnych. 

 

§ 27 

 

1. Rektor i Kanclerz reprezentują Uczelnię na zewnątrz, każdy w zakresie swoich 

kompetencji. 

2. Składanie oświadczenia woli w imieniu Uczelni, w tym zawieranie umów, skutkujące 

zaciąganiem zobowiązań finansowych, zastrzeżone jest do wyłącznej kompetencji 

Kanclerza Uczelni. 

 

§ 28 

 

1. Funkcjami kierowniczymi w zakresie badawczo-dydaktycznym w Uczelni są: 

1) prorektor, 

2) dziekan,  

3) dyrektor szkoły doktorskiej, 

3) dyrektor instytutu, 

4) koordynator kierunku. 

2. Prorektora lub prorektorów powołuje i odwołuje rektor za zgodą konwentu Uczelni na 

4 letnią kadencję.  

3. Prorektorem może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Z chwilą 

objęcia funkcji prorektor jest zatrudniony na stanowisku profesora Uczelni. 

  

§ 29 

 

1. Zakres kompetencji prorektorów określa rektor, za zgodą konwentu 

2. W zakresie swoich kompetencji, prorektor reprezentuje Uczelnię na zewnątrz, co obejmuje 

podpisywanie dokumentów, wniosków projektowych, oraz dokonywanie innych czynności 

prawnych w imieniu Uczelni, w ramach posiadanych kompetencji. 

 

§ 30 

 

1. Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora i odbywa 

się w szkole doktorskiej. Szkołę doktorską tworzy rektor za zgodą konwentu. 

2. Organizację kształcenia w szkole doktorskiej oraz związane z tym prawa i obowiązki 

doktorantów określa ustawa i regulamin szkoły doktorskiej uchwalony przez senat. 

3. Dyrektora szkoły doktorskiej powołuje rektor na 4-letnią kadencję za zgodą konwentu. 

4. Dyrektorem szkoły doktorskiej może być nauczyciel akademicki albo pracownik jednostki 

naukowej, w której prowadzone jest kształcenie, posiadający co najmniej stopień naukowy 

doktora habilitowanego, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy oraz 

posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat lub co 

najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowo-badawczej. 

5. Zakres obowiązków dyrektora szkoły doktorskiej określa regulamin organizacyjny. 
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      § 31  

 

1. Organem uprawnionym do nadawania stopni naukowych jest Rada Naukowa.  

2. W skład Rady Naukowej powoływane są stałe komisje ds. dyscypliny naukowej w ramach 

każdej dyscypliny, w której Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.  

3. Do Rady Naukowej mogą zostać powołani pracownicy zagranicznych uczelni lub 

instytucji naukowych, jeżeli Rada Naukowa uzna, że osoba ta posiada znaczące 

osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska. 

4. W skład Komisji ds. dyscypliny wchodzi co najmniej pięć osób będących profesorami 

i profesorami Uczelni reprezentujących daną dyscyplinę naukową.  

5. Rada naukowa może powoływać również doraźne komisje, określając ich skład i zakres 

działania.  

6. Do zadań Rady Naukowej w ramach każdej z dyscyplin naukowych, o których mowa 

w ust. 2 powyżej należy:  

1) nadawanie stopni naukowych oraz przeprowadzanie czynności określonych 

w odrębnych przepisach dotyczących nadawania stopni naukowych;  

2) przeprowadzanie postępowań nostryfikacyjnych stopnia naukowych wydanych za 

granicą; 

3) ustalanie formy i zakresów weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w przypadku osób ubiegających się o nadanie 

stopnia doktora w trybie eksternistycznym. 

7. Członków Rady Naukowej i jej Przewodniczącego powołuje Retor za zgodą Konwentu na 

4 letnią wspólną kadencję.  

8. Radą Naukową kieruje Przewodniczący.  

9. Rada Naukowa obraduje na posiedzeniach. 

10. W posiedzeniach Rady Naukowej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście 

w zakresie uzasadnionym przedmiotem obrad Rady Naukowej.  

11. Rada Naukowa uchwala regulamin swojego funkcjonowania, w szczególności sposób 

zwoływania posiedzeń i zasady dotyczące podejmowania uchwał. 

12. Rada Naukowa nadaje stopień naukowy albo odmawia jego nadania w drodze decyzji 

administracyjnej podpisywanej przez Przewodniczącego 

 

 

§ 32 

 

1. Wydziałem kieruje dziekan. 

2. Dziekanem może być wyłącznie nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Z chwilą 

objęcia funkcji dziekan jest zatrudniany na stanowisku profesora Uczelni1. 

3. Dziekana oraz koordynatora kierunku powołuje rektor na 4-letnią kadencję za zgodą 

konwentu. 

4. Rektor może odwołać za zgodą konwentu dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej, 

dyrektora instytutu oraz koordynatora kierunku przed upływem kadencji.  

5. Dyrektora instytutu powołuje i odwołuje rektor na 4-letnią kadencję za zgodą konwentu. 

 

 

                                                 
1 Wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.  
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§33 

 

1. Do kompetencji dziekana należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością wydziału; 

2) opracowywanie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią rozwoju Uczelni; 

3) pełnienie funkcji przełożonego służbowego nauczycieli akademickich wydziału; 

4) nadzór merytoryczny nad pracą dziekanatu; 

5) pełnienie funkcji opiekuna studentów wydziału; 

6) zapewnianie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia; 

7) realizowanie polityki osobowej na wydziale; 

8) podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych, niezastrzeżonych do właściwości 

organów lub innych funkcji kierowniczych Uczelni; 

9) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału; 

10) reprezentowanie wydziału; 

11) powoływanie komisji dziekańskich oraz pełnomocników dziekana; 

12) powoływanie komisji wydziałowych po zasięgnięciu opinii rady dziekańskiej; 

13) przydzielanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników wydziału; 

14) organizowanie pracy rady dziekańskiej; 

15) wykonywanie innych zadań przekazanych przez kanclerza lub rektora. 

2. Od decyzji dziekana służy odwołanie do rektora. 

3. Rektor uchyla decyzję dziekana sprzeczną z ustawą, statutem Uczelni, uchwałą senatu lub 

rady wydziału, regulaminami lub innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni, jak 

również decyzję naruszającą ważny interes Uczelni.  

  

§ 34 

 

1. Funkcję opiniodawczo-doradczą dziekana sprawuje rada dziekańska. W skład rady 

dziekańskiej  wchodzą: 

1) koordynatorzy kierunków;  

2) kierownik dziekanatu. 

2. Przewodniczącym rady dziekańskiej jest dziekan. 

 

§ 35 

 

1. Do kompetencji rady dziekańskiej należy: 

1) ustalenie ogólnych kierunków działania i rozwoju wydziału, 

2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu uchwałodawczego samorządu 

studenckiego programów nauczania i planów studiów, 

3) opiniowanie kierunkowych efektów uczenia się. 

 

§ 36 

 

1. Posiedzenia rady dziekańskiej zwołuje dziekan nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, z 

wyłączeniem wakacji letnich. 

2. Obradom rady dziekańskiej przewodniczy dziekan lub w razie jego nieobecności 

wyznaczona przez niego osoba. 

3. Z posiedzeń rady dziekańskiej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i 

osoba protokołująca. Protokół przyjmuje rada dziekańska na następnym posiedzeniu. 
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§ 37 

 

1. Kwestora Uczelni powołuje i odwołuje kanclerz. 

2. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego i podlega bezpośrednio kanclerzowi. 

3. Obowiązki i uprawnienia kwestora regulują odrębne przepisy. 

 

Rozdział V 

Pracownicy Uczelni 

 

§ 38 

 

1. Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi. 

2. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o 

pracę.    

§ 39 

 

1. Nauczycielami akademickimi Uczelni są: 

1) pracownicy badawczo-dydaktyczni; 

2) pracownicy dydaktyczni. 

2. Pracownika dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego zatrudnia się na stanowisku : 

1) profesora ; 

2) profesora wizytującego; 

3) profesora Uczelni; 

4) adiunkta; 

5) asystenta. 

3. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach : 

1) starszego wykładowcy; 

2) wykładowcy; 

3) lektora lub instruktora. 

4. Na stanowisku profesora Uczelni zatrudnia rektor za zgodą konwentu. 

 

§ 40 

 

1. Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby 

odpowiadające kryteriom określonym w ustawie, a ponadto spełniające warunki poniższe. 

2. Na stanowisku profesora Uczelni oraz profesora wizytującego może być zatrudniona 

osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczne osiągnięcia 

naukowe lub dydaktyczne. 

3. Na stanowisku adiunkta może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień 

naukowy doktora. 

4. Na stanowisku asystenta może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy 

magistra lub magistra inżyniera. 

5. Na stanowisku starszego wykładowcy można zatrudnić osobę posiadającą stopień 

naukowy doktora albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz co najmniej 5 - 

letnie doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym. 

6. Na stanowisku wykładowcy można zatrudnić osobę posiadającą stopień naukowy 

doktora albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz doświadczenie zawodowe 

zdobyte poza szkolnictwem wyższym. 
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7. Na stanowisku lektora można zatrudnić osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra 

oraz uprawnienia do nauczania języków obcych . 

8. Na stanowisku instruktora można zatrudnić osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra 

lub inne równorzędne kwalifikacje zawodowe oraz dorobek praktyczny w zakresie 

prowadzonego przedmiotu. 

9. Doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym, o którym mowa w 

ust.5 i uznaje się za wystarczające, jeżeli wykazane zostanie odpowiednim 

zaświadczeniem lub świadectwem pracy. 

 

§ 41 

 

Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala rektor. 

 

§ 42 

 

1. Rektor, zatrudnia nauczyciela akademickiego, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana 

wydziału lub na wniosek dziekana wydziału, za zgodą kanclerza Uczelni. 

2.  Z wnioskiem o zatrudnienie może wystąpić kanclerz. 

 

§ 43 

 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni, z wyjątkiem rektora,, w 

szczególności w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115 ustawy, 

oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o 

własności przemysłowej, podlegają okresowej ocenie.  

2. Oceny dokonuje komisja powołana w tym celu przez rektora. 

3.  Bieżąca ocena nauczycieli akademickich jest obowiązkiem ich bezpośrednich 

przełożonych.  

4. Ocena dokonywana jest nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek rektora.  

5. Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna. 

6. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do rektora. 

 

§ 44 

 

1. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia w zakresie: 

1) kształcenia i wychowywania studentów i uwzględniają oceny dokonane przez 

studentów i doktorantów; 

2) podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;  

3) udział w pracach organizacyjnych Uczelni; 

4) przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności 

przemysłowej.  

2. Szczegółowe kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów 

stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po zasięgnięciu 

opinii senatu i samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.  

3. Opinia jest przedstawiana w terminie wskazanym we wniosku o jej wyrażenie, nie 

krótszym niż 30 dni. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg 

zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.  
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§ 45 

 

1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w 

wymiarze określonym w ustawie. Czas wykorzystania urlopu wypoczynkowego nie może 

kolidować z zajęciami badawczo-dydaktycznymi oraz organizacyjnymi w Uczelni 

wykonywanymi przez nauczyciela akademickiego. Tryb udzielania urlopów określa 

rektor.  

2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop 

naukowy, w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy. Tryb udzielania urlopu 

określa rektor. 

3. Rozpatrując wniosek o udzielenie urlopu zgodnie z ust. 2 rektor uwzględnia, opinię 

promotora oraz to czy problematyka prowadzonych prac badawczych, w związku z 

którymi udzielany jest urlop zgodna jest ze strategią Uczelni w zakresie ewaluacji jakości 

działalności naukowej. 

 

§ 46 

 

1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie 

dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego 

lub godności zawodu nauczyciela akademickiego. Rzecznika dyscyplinarnego w 

Uczelni powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 

stopień doktora. 

2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powołuje się 

Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną do Spraw Nauczycieli Akademickich. 

3. Członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich 

wybiera senat. 

4. W skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich senat 

wybiera: 

1) po jednym z każdego wydziału nauczycielu akademickim, zatrudnionym na 

stanowisku profesora lub profesora Uczelni; 

2) po jednym z każdego wydziału nauczycielu akademickim z grupy pozostałych 

nauczycieli akademickich; 

3) jednego przedstawiciela studentów, spośród trzech wskazanych przez organ 

samorządu studenckiego. 

4) Jednego przedstawiciela doktorantów, spośród wskazanych przez organ samorządu 

doktorantów 

5. Senat wybiera spośród członków komisji przewodniczącego i zastępcę Uczelnianej 

Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich. Przewodniczącym i 

zastępcą może być tylko osoba zatrudniona na stanowisku profesora lub profesora 

Uczelni. 

6. Członkami Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich nie 

mogą być osoby pełniące funkcje: rektora, prorektorów. 

7. Kadencja komisji, o której mowa w ust. 2, trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem 

kadencji organów Uczelni. 

8. Do wyborów uzupełniających skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw 

Nauczycieli Akademickich w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb określony w 

ust. 3-6. 
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§ 47 

 

1. Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub 

organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody rektora i kanclerza. 

2. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora określa regulamin ustalony przez senat 

Uczelni, w porozumieniu z rektorem i kanclerzem. 

3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać za osiągnięcia w 

pracy zawodowej nagrody kanclerza. 

4. Wnioski o przyznanie nagród indywidualnych z uzasadnieniem przedstawiają 

kanclerzowi: 

1) prorektor lub prorektorzy; 

2) dziekani wydziałów i dyrektorzy instytutów. 

5. Kanclerz może przyznać nagrody także z własnej inicjatywy lub na wniosek konwentu. 

 

 

Rozdział VI 

 Studia, studenci i doktoranci 

 

§ 48 

 

1. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach na określonym kierunku, poziomie i profilu. 

Studia mogą być prowadzone na poziomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

lub jednolitych studiów magisterskich. 

2. Studia mogą być prowadzone na profilu ogólnoakademickim lub profilu praktycznym. 

3. Studia mogą być prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. 

4. Na studiach mogą być prowadzone specjalności. 

5. Kierunki studiów prowadzone w Uczelni przyporządkowane są do dyscyplin naukowych w 

zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów danego 

kierunku, poziomu i profilu studiów. 

6. Studia w Uczelni mogą być prowadzone w językach obcych. 

7. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie studiów na Uczelni jest wydział. 

Studia mogą być prowadzone wspólnie przez kilka wydziałów. 

8. Uczelnia prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej.  

9. Nadawanie stopnia doktora może odbywać się również w trybie eksternistycznym.  

 

§ 49 

 

1. Program studiów dla określonego kierunku, formy, poziomu i profilu uchwala senat na 

wniosek rektora. 

2. Dziekan przekazuje rektorowi zaopiniowany przez radę dziekańską oraz samorząd 

studencki projekt programu studiów.  

3. Organ samorządu wyraża opinię w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 

mu projektu programu studiów lub jego zmian. W przypadku niewyrażenia opinii we 

wskazanym terminie wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

4. Uczelnia prowadzi wykłady i inne zajęcia w formie otwartej lub zamkniętej. 

5. O przyjęcie do Uczelni może ubiegać się każdy, kto posiada uprawnienia do studiowania w 

uczelniach wyższych. 
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§ 50 

 

1. Program kształcenia w szkole doktorskiej uchwala Senat. 

2. Dyrektor szkoły doktorskiej przekazuje rektorowi projekt programu studiów.  

3. Organ samorządu doktorantow wyraża opinię w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu programu studiów lub jego zmian. W przypadku niewyrażenia 

opinii we wskazanym terminie wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Pierwszy 

program szkoły doktorskiej nie wymaga zaaopiniowania przez organ samorządu doktorantów. 

4. Uczelnia prowadzi wykłady i inne zajęcia w formie otwartej lub zamkniętej. 

5. Tryb postepowania o nadanie stopnia doktora określają odrębne regulaminy i zasady 

uchwalone przez Senat. 

 

§ 51 

 

1. Nauka w Uczelni jest odpłatna. Kanclerz może zwolnić z opłat studenta w całości lub 

części wybitnie utalentowanego studenta. 

2. Uczelnia pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z: 

a) kształceniem na studiach; 

b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w 

nauce; 

c) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów; 

d) kształceniem cudzoziemców na studiach w języku polskim; 

e) kształceniem na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia podyplomowego; 

f) udziałem w innych formach kształcenia. 

3. Opłaty pobierane są również za: 

a) postępowanie rekrutacyjne na studia; 

b) potwierdzanie efektów uczenia się; 

c) wydanie legitymacji studenckiej oraz jej duplikatów; 

d) wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, 

innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy; 

e) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu; 

f) korzystanie z domu studenta. 

4. Uczelnia może pobierać opłaty związane z kształceniem na studiach w języku obcym. 

5. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa powyżej ustala kanclerz w drodze 

zarządzenia. 

6. Wysokość opłat pobieranych od studentów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu 

studenckiego. 

7. Właściwy organ samorządu studenckiego wyraża opinię, o której mowa w ust. 6 w terminie 

14 dni od dnia przedłożenia projektu zarządzenia przez kanclerza. W przypadku niewyrażenia 

opinii we wskazanym terminie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

 

§ 52 

 

1. Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej jest bezpłatne pod warunkiem przyznania 

środków finansowych na stypendia z Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

2. Zasady odpłatności za prowadzenie postepowań o nadanie stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym określają odrębne Uchwały i Zarządzenia.  
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§ 53 

 

1. Przyjęcia na studia prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy oraz odpowiednio 

zgodnie z uchwałą senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji, uchwałą senatu w 

sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się oraz regulaminem studiów. 

2.  Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia w drodze rekrutacji prowadzi komisja 

rekrutacyjna Uczelni powołana przez rektora. Organizację prac oraz skład komisji określa 

rektor w drodze zarządzenia. 

3. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się 

prowadzi wydziałowa komisja do spraw potwierdzania efektów uczenia się. Organizację 

prac oraz skład komisji określa rektor w drodze zarządzenia. 

4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 

5. Wpisu na listę studentów dokonuje Dziekan na wniosek Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej. 

6. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję w 

imieniu komisji rekrutacyjnej Uczelni podpisuje jej przewodniczący. 

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, służy odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest 

ostateczna. 

8. Kandydat zakwalifikowany na studia zawiera z Uczelnią pisemną umowę o świadczenie 

nauki. 

9. Zasady przyjęcia do Szkoły Doktorskiej określa odrębny regulaminy uchwalony przez 

Senat. 

 

 

§ 54 

 

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania : 

 

Wstępując do społeczności Lubelskiej Akademii WSEI, pomny ideałów i tradycji 

akademickich, świadomy praw i obowiązków ślubuję uroczyście: 

– zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności przygotowując się do pracy dla dobra 

Ojczyzny, 

– dbać o godność studenta i dobre imię mojej Uczelni, 

– odnosić się z szacunkiem do pracowników Uczelni i przestrzegać zasad współżycia 

koleżeńskiego, 

– przestrzegać zasad honoru i zwyczajów akademickich oraz przepisów obowiązujących 

w Uczelni. 

 

§ 55 

 

1. Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin 

studiów uchwalony przez senat na wniosek rektora. 

2. Regulamin studiów lub jego zmiany wchodzą w życie z początkiem roku akademickiego i 

są uchwalane nie później niż do 30 kwietnia poprzedniego roku akademickiego. 

3. Regulamin studiów wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim. Jeżeli w ciągu 

1 miesiąca od uchwalenia regulaminu studiów senat i samorząd studencki nie dojdą do 

porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej 

uchwały senatu, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów statutowego składu. 
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4. Regulamin Szkoły Doktorskiej jest uchwalany nie później niż do dnia 30 kwietnia roku 

akademickiego poprzedzającego rok akademicki od którego regulamin ma obowiązywać.  

5. Regulamin Szkoły Doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Jeżeli w 

ciągu 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu Senat i samorząd doktorantów nie dojdą do 

porozumienia w sprawie jego treści , regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały senatu 

podjętej większością co najmniej 2/3 głosów statutowego składu senatu. Pierwszy 

regulamin Szkoły Doktorskiej nie wymaga zaopiniowania przez organ samorządu 

doktorantów. 

 

 

§ 56 

 

1. Student lub doktorant za postępowanie uchybiające godności oraz naruszenie przepisów 

obowiązujących w Uczelni, ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną. 

2. Rektor powołuje i odwołuje członków komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej. 

3. Członkowie komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej powoływani są 

spośród nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów na okres 4 lat, w 

następującym składzie: 

1) nauczycieli akademickich wybieranych spośród nich w głosowaniu tajnym, z których 

jeden jest przewodniczącym komisji; 

2) studentów wybieranych w głosowaniu tajnym 

3) doktorantów wybieranych w głosowaniu tajnym 

 

§ 57 

 

1. Przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej wyznacza skład orzekający oraz 

przewodniczącego składu. 

2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygające sprawę doktoranta orzeka w składzie złożonym z 

przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki albo 

pracownik naukowy oraz w równej liczbie z doktorantów i nauczycieli akademickich albo 

pracowników naukowych 

 

 

Rozdział VII 

Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni 

  

§ 58 

 

1. Rektor i Kanclerz dbają o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni. 

Zgromadzenia na terenie Uczelni odbywają się zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, 

materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty; 

b) zgromadzenie powinno mieć przewodniczącego, który kieruje jego przebiegiem; 

c) organizatorzy odpowiadają za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia  

i podejmują w tym celu przewidziane w obowiązujących przepisach środki; 

d) organizatorzy i przewodniczący mają prawo żądać opuszczenia zgromadzenia przez 

osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy lub usiłuje udaremnić 

zgromadzenie; 
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e) z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są obowiązani 

bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.   

2. Zorganizowanie zgromadzenia w pomieszczeniach Uczelni wymaga zgody Rektora, w 

uzgodnieniu z Kanclerzem Uczelni. 

3. Rektor zakazuje zgromadzenia lub odmawia udzielenia zgody na organizację 

zgromadzenia, jeżeli jego cel lub program naruszają przepisy prawa lub ważny interes 

Uczelni. 

4. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg zgromadzenia. 

5. Organizator zgromadzenia ma obowiązek: 

a) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie zgromadzenia; 

b) współpracy z rektorem lub wyznaczonym przez rektora przedstawicielem, w tym 

udzielenia im głosu podczas zgromadzenia, poza ustaloną kolejnością mówców; 

c) wykonywania poleceń rektora lub wskazanego przez rektora przedstawiciela, które 

zapewniają bezpieczeństwo uczestników, niezakłócone funkcjonowanie Uczelni i 

zabezpieczają jego majątek; 

d) informowania uczestników o konieczności opuszczenia miejsca zgromadzenia po jego 

zakończeniu lub po jego rozwiązaniu. 

 

 

Rozdział VIII 

Symbole Uczelni 

 

§ 59 

 

Symbolem Uczelni jest znak graficzny nadany przez konwent Uczelni.  

 

§ 60 

 

Uczelnia posiada godło i sztandar określone przez konwent Uczelni. 

  

 

Rozdział IX 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 61 

 

1. Decyzję o likwidacji Uczelni podejmuje założyciel po uzyskaniu zgody wydanej przez 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w drodze decyzji administracyjnej, 

wyłącznie w przypadku gdy Uczelnia nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym przekraczających 50 % 

kapitałów własnych -jeżeli opóźnienie przekracza 6 miesięcy. 

2. W przypadku likwidacji Uczelni majątek przeznacza się na zaspokojenie lub 

zabezpieczenie wierzycieli, w szczególności pracowników i studentów. 

3. Konwent Uczelni wyznacza likwidatora Uczelni, którzy przejmuje kompetencje 

konwentu, senatu, rektora i kanclerza Uczelni z wyjątkiem kompetencji prorektora do 

spraw studenckich. 

4. W czasie prowadzonego postępowania likwidacyjnego nazwa Uczelni będzie brzmieć: 

„Lubelska Akademia WSEI w likwidacji”. 

5. Na wydawanych w czasie postępowania likwidacyjnego dyplomach i świadectwach 

nazwa Uczelni będzie brzmieć: „Lubelska Akademia WSEI w likwidacji”. 
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§ 62 

 

W przypadku likwidacji założyciela jego funkcje przejmuje Fundacja Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie nr KRS 0000709443. 

 

§ 63 

 

Mienie likwidowanej Uczelni, po zaspokojeniu wszelkich wierzytelności, staje się własnością 

Fundacji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie nr KRS 0000709443. 

 

§ 64 

 

Niniejszy Statut nadany został Lubelskiej Akademii WSEI  Uchwałą Konwentu nr 32/2022 z 

dnia 21 listopada 2022 r. i wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 r.                                       

 

 

Lublin, dnia 21 listopada  2022r. 
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