
Regulamin rady dziekana Wydziału Filologicznego 

§ 1 

1. Skład i kompetencje rady dziekana reguluje Statut UG, par. 74, a także par. 51 (ust. 11), 72 

(ust. 1), 79 (ust. 1), 82 (ust. 1), 84 (ust. 2), 88 (ust. 2) (zob. załącznik nr 1).  

2. Porządek posiedzeń reguluje Statut UG, par. 166, 167, 168 i 169 (zob.  załącznik nr 1).  

 

§ 2 

Udział członków rady dziekana w jego posiedzeniach jest obowiązkowy. 

 
§ 3 

1. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub z innych ważnych powodów dziekan może zarządzić 

podjęcie uchwały lub wyrażenie opinii przez radę dziekana w trybie głosowania za pomocą 

elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Głosowanie w tym trybie jest 

wyłączone w sprawach wymagających zachowania wymogu tajności.  

2. W przypadku głosowania za pomocą poczty elektronicznej projekt uchwały lub opinii jest 

przesyłany na wskazane przez członków rady dziekana adresy e-mail.  

3. Dziekan, przesyłając członkom rady dziekana projekt uchwały lub opis sprawy stanowiącej 

przedmiot wyrażenia opinii z prośbą o głosowanie w trybie określonym w ust. 1:  

a) uzasadnia konieczność głosowania w tym trybie, 

b) określa termin głosowania.  

4.  Członek rady dziekana wysyła na adres dziekanat.filologia@ug.edu.pl informację, czy oddaje 

głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymuje się od głosu w sprawie stanowiącej 

przedmiot głosowania.  

5. Wynik głosowania przeprowadzonego w trybie określonym w ust. 1 ustala kierownik 

dziekanatu Wydziału Filologicznego lub w razie jego nieobecności inna osoba wskazana przez 

dziekana. Wynik głosowania jest przedstawiany członkom rady dziekana w formie protokołu 

na kolejnym zwyczajnym posiedzeniu rady lub za pomocą poczty elektronicznej.  
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Załącznik nr 1 

Wyciąg ze Statutu UG 

§ 51. 
11. Instytuty, katedry, zakłady, pracownie i laboratoria oraz stacje naukowe są tworzone, 

przekształcane i likwidowane przez Rektora, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę 
dziekana. 

§ 72. 
1. Wydziałem kieruje dziekan powołany przez Rektora spośród kandydatów rekomendowanych 

przez radę przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału. Sposób wyłaniania, skład i tryb 
pracy rady przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału określa Ordynacja. Dziekan 
może być w każdym czasie odwołany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii rady dziekana. 

§ 74. 
1. Na wydziale działa rada dziekana jako zespół doradczy dziekana. Liczba członków rady wynosi 

od 15 do 40 osób. 
2. W skład rady dziekana wchodzą: 

1. prodziekani; 
2. powołani przez dziekana: 

a. co najmniej 2 nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy; 

b. co najmniej 2 nauczycieli akademickich spośród pozostałych nauczycieli akademickich, 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy; 

c. co najmniej 1 osoba spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 
d. co najmniej 2 przedstawicieli studentów i doktorantów wybranych na zasadach 

określonych odpowiednio w regulaminie samorządu studentów i w regulaminie 
samorządu doktorantów. 

3. Członkowie rady dziekana, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit a-c, mogą być w każdym czasie 
odwołani przez dziekana. 

4. Posiedzenia rady dziekana zwołuje dziekan. Posiedzeniu przewodniczy dziekan albo 
upoważniony przez niego prodziekan lub członek rady. W posiedzeniu rady mogą również 
wziąć udział osoby zaproszone przez dziekana. 
 

5. Do zadań rady dziekana należy: 
1. wyrażanie opinii w sprawach utworzenia, przekształcenia lub likwidacji kierunku studiów, studiów 

podyplomowych oraz innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3; 
2. wyrażanie opinii w sprawach projektów warunków rekrutacji oraz programów w odniesieniu 

do studiów oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 
1 pkt 3; 

3. wyrażanie opinii oraz formułowanie rekomendacji w sprawach zapewniania jakości kształcenia; 
4. wyrażanie opinii w sprawach wyróżnień lub nagród oraz urlopów naukowych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na wydziale; 
5. rekomendowanie Senatowi nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale jako 

kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki; 
6. wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez dziekana. 

§ 79. 
1. Dyrektora instytutu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę 

dziekana. 

§ 82. 
1. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii 

rady dziekana, dyrektora instytutu lub kierownika katedry. 

§ 84. 
1. Kierownikiem pracowni albo laboratorium może być nauczyciel akademicki zatrudniony 

w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy. 
2. Kierownika jednostki, o której mowa w ust. 1, powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana, 

zaopiniowany przez radę dziekana. 

§ 88. 
1. Rada Biblioteczna jest zespołem opiniodawczym Rektora. 
2. W skład Rady wchodzą: 



3) po jednym przedstawicielu każdego wydziału, wybranym przez radę dziekana spośród 
pracowników wydziału posiadających co najmniej stopień naukowy doktora; 

§ 166. 
1. Uchwały Rady Uniwersytetu, Senatu, rady dyscypliny naukowej lub innych komisji, rady lub 

zespołu doradczego niebędących organami Uniwersytetu, z zastrzeżeniem trybu 
przewidzianego w Statucie, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, komisji, rady lub zespołu. 

2. Jeżeli w toku posiedzenia liczba członków organu kolegialnego zmniejszy się poniżej 
wymaganego kworum, przewodniczący zamyka posiedzenie, chyba że zebrani postanowią 
ograniczyć dalsze obrady do czynności niewymagających podejmowania uchwał. 

3. Głosowanie w zastępstwie osób nieobecnych jest niedopuszczalne. 
4. W wynikach głosowania nad uchwałą podaje się głosy oddane: za uchwałą, przeciwko 

uchwale i głosy wstrzymujące. 
§ 167. 

Osoba, której sprawa dotyczy bezpośrednio nie uczestniczy w głosowaniu i przy ocenie tego 
głosowania jest traktowana tak, jakby nie była członkiem danego organu kolegialnego; odejmuje się ją 
od liczby członków organu i od liczby osób obecnych na posiedzeniu. 

§ 168. 
1. Głosowanie tajne należy przeprowadzić, jeżeli: 

1. wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statut lub regulamin; 
2. sprawa dotyczy tytułu profesora lub stopnia naukowego, zatrudnienia na stanowisku pracownika 

Uniwersytetu, awansu, zwolnienia, odznaczenia, wyróżnienia albo wniosku w sprawie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej; 

3. żąda tego członek organu kolegialnego. 
2. We wszystkich innych przypadkach głosowanie jest jawne. 

§ 169. 
1. Uchwały Rady Uniwersytetu, Senatu, rad dyscyplin naukowych lub innych komisji, rady lub 

zespołu doradczego niebędących organami Uniwersytetu, samorządu studenckiego 
i samorządu doktorantów są ogłaszane publicznie. 

2. Nie ogłasza się uchwał dotyczących spraw osobowych, mogących naruszać uzasadniony 
interes lub dobre imię osoby. 

 


