Załącznik do Uchwały Nr 61/2021 Senatu UKSW z
dnia 24 czerwca 2021 r.

REGULAMIN-STATUT WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE

Preambuła
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
podejmuje dziedzictwo naukowe i dydaktyczne Wydziału Teologicznego, utworzonego w powołanym
dekretem cara Aleksandra I z 7/19 listopada 1816 r. Królewskim Uniwersytecie Warszawskim.
Wydział został zatwierdzony bullą papieża Piusa VII z 3 października 1818 r. Wraz z zamknięciem
Uniwersytetu w 1831 r. przestał także istnieć Wydział Teologiczny. Istniało jednak nadal Seminarium
Główne, które zostało powołane dekretem cara Aleksandra I z 11/23 listopada 1823 r. jako instytucja
powiązana z Uniwersytetem (profesorowie Wydziału Teologicznego prowadzili wykłady w
Seminarium). Ukazem carskim z 4/16 października 1835 r. car Mikołaj I w miejsce Seminarium
Głównego erygował Akademię Duchowną Rzymsko-Katolicką. Kanonicznie została ona erygowana
przez papieża Grzegorza XVI mocą breve Ex proximis litteris z 15 czerwca 1837 r. 1 lipca 1867 r.
Akademia Duchowna Rzymsko-Katolicka została zamknięta przez władze carskie, a profesorów i
studentów przeniesiono do Akademii Duchownej w Petersburgu (car nadał jej nazwę Cesarskiej
Rzymskokatolickiej Akademii Kościelnej). Wykłady w Akademii Duchownej w Petersburgu zostały
zawieszone wiosną 1918 r.
Na odrodzonym w 1915 r. Uniwersytecie Warszawskim, mocą rozporządzenia Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego z dnia 10 maja 1918 r.,
powołany został Wydział Teologiczny, zatwierdzony 4 kwietnia 1920 r. przez papieża Benedykta
XV. Od roku akademickiego 1920/1921 zmieniono jego nazwę na Wydział Teologii Katolickiej.
Wydział prowadził działalność w ramach Uniwersytetu Warszawskiego do wybuchu drugiej wojny
światowej w 1939 r., a po jej zakończeniu od 1945 r. do 1954 r. W latach 1954-1999 Wydział
Teologiczny działał w ramach Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kontynuującej - mocą
uchwał Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. i 11 sierpnia 1954 r. - działalność Wydziałów
Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Akademia uznana
została 29 czerwca 1989 r. przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej za Uczelnię kościelną.
Wymieniona Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej dekretem z dnia 28 września 1999 r. (Prot. N.
220/99) erygowała – na utworzonym z dniem 1 października 1999 r. z Akademii Teologii Katolickiej
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – następujące jednostki nauk
kościelnych: Wydział Teologiczny, Wydział Prawa Kanonicznego, Wydział Filozofii
Chrześcijańskiej.
Na publicznym Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział
Teologiczny stanowi jeden z wydziałów kościelnych, podlegających zarówno Kongregacji ds.
Edukacji Katolickiej, jak i Ministerstwu właściwemu dla spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
Wydział Teologiczny wymienionego Uniwersytetu stawia przed wszystkimi współtworzącymi
tę jednostkę organizacyjną – tak nauczającymi, jak i studentami – doniosłe zadanie zarówno w
dziedzinie badań naukowych i przekazywania wiedzy, jak i w sferze kształtowania postaw życiowych.
Do zadań tych, będących zarazem wyzwaniem, należy przede wszystkim nieustanne dążenie do
dawania świadectwa o Bogu, który jest Odwieczną Prawdą, umiejętne prowadzenie dialogu między
wiarą i rozumem, podejmowanie pogłębionej refleksji nad dziedzictwem ludzkiej wiedzy, wierność

wartościom ogólnoludzkim i chrześcijańskim, przyczynianie się do pełniejszego ujawnienia w życiu
Wydziału bogatej spuścizny mądrości i kultury chrześcijańskiej.
Wydział Teologiczny Uniwersytetu noszącego chlubne imię Prymasa Polski Kardynała
Stefana Wyszyńskiego winien przyczyniać się do inspirowania prawdą, dobrem i pięknem działalności
tej Uczelni, w pełnej zgodności z Magisterium Kościoła. Inspirowanie to w sposób szczególny
powinno się urzeczywistniać poprzez ukazywania Bożego Objawienia.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Wydział Teologiczny, nazywany dalej „Wydziałem”, stanowi integralną część Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nazywanego dalej „Uniwersytetem”.
§2
Wydział rządzi się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, Konstytucji Apostolskiej Veritatis
gaudium z dnia 8 grudnia 2017 roku i innymi zarządzeniami Stolicy Apostolskiej, postanowieniami
Konferencji Episkopatu Polski, normami Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską i
Rzeczpospolitą Polską 28 lipca 1993 roku oraz odnośnymi przepisami prawa polskiego.
§3
1. Zakres nadzoru władz kościelnych nad Wydziałem jest określony w Umowie zawartej 29
września 1999 roku między Konferencją Episkopatu Polski upoważnioną przez Stolicę
Apostolską i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zakres kompetencji władz kościelnych wobec Wydziału jest ponadto określony w Statucie
Uniwersytetu.
§4
Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1)

organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie teologii, komunikowania
wiary oraz dialogu wiary ze współczesnością;

2)

organizowanie badań
społeczeństwa;

3)

kształcenie studentów i przygotowywanie ich do podejmowania wielorakich zadań
w Kościele i w społeczności świeckiej;

4)

kształcenie nauczycieli religii katolickiej i formacja katechetów parafialnych, zgodnie z
przepisami prawa ogólnie obowiązującego, w tym postanowieniami Stolicy Apostolskiej
i Konferencji Episkopatu Polski;

5)

formowanie alumnów Seminariów Duchownych związanych umowami z Wydziałem
Teologicznym, z zachowaniem obowiązującej w Polsce Ratio studiorum , zatwierdzonej
przez Stolicę Apostolską;

6)

przygotowywanie studentów-kapłanów do pracy dydaktycznej i wychowawczej w
seminariach duchownych, w administracji kościelnej oraz w duszpasterstwie
nadzwyczajnym;

naukowych

uwzględniających

potrzeby

Kościoła

i

2

7)

przygotowywanie przyszłych pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych
i dydaktycznych;

8)

wychowywanie studentów w duchu chrześcijańskim;

9)

udzielanie, w ścisłym powiązaniu z hierarchią, pomocy Kościołom partykularnym
oraz Kościołowi powszechnemu w całokształcie posługi ewangelizacyjnej;

10) organizowanie konferencji i sympozjów naukowych, wykładów otwartych i kursów;
11) wydawanie czasopism naukowych;
12) współpraca z wydziałami teologicznymi i wydziałami dyscyplin humanistycznych i
społecznych w kraju i za granicą.
§5
Wydział prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną w zakresie nauczania i formowania studentów
zgodnie z wymogami Konstytucji Apostolskiej Veritatis gaudium i załączonych do niej Zarządzeń
wykonawczych, a także zgodnie z kan. 815-820 KPK.
§6
Wydział współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, zwłaszcza poprzez
nawiązywanie dialogu interdyscyplinarnego oraz wskazywanie na moralny i etyczny wymiar pracy
naukowej i dydaktycznej.

Rozdział II
Struktura Wydziału
§7
1. Jednostkami organizacyjnymi Wydziału są instytuty.
2. Instytut jest tworzony w celu prowadzenia badań naukowych w ramach dyscyplin naukowych
podstawowych i pomocniczych spełniających zadania, o których mowa w § 4 pkt. 1-2.
3. Instytuty tworzy, przekształca i likwiduje Rektor za zgodą Senatu, na wniosek Dziekana
zaopiniowany przez Radę Wydziału.
4. Wniosek Dziekana, o którym mowa w ust. 3, wymaga zgody Wielkiego Kanclerza Wydziałów
Kościelnych Uniwersytetu, nazywanego dalej „Wielkim Kanclerzem”.
§8
1. Jednostkami organizacyjnymi instytutów są katedry.
2. Katedra jest tworzona w celu organizowania i prowadzenia badań naukowych w ramach
wyodrębnionej specjalności naukowej.
3. Katedry tworzy, przekształca i likwiduje Rektor za zgodą Senatu, na wniosek Dziekana
zaopiniowany przez Dyrektora Instytutu.
4. Wniosek Dziekana, o którym mowa w ust. 3, wymaga zgody Wielkiego Kanclerza.
§9
1. Jednostkami organizacyjnymi na Wydziale są zakłady.
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2. Zakład tworzy się w celu wypełniania zadań dydaktycznych i prowadzenia badań naukowych
związanych z określonym przedmiotem lub grupą przedmiotów nauczanych na Wydziale.
3. W miarę potrzeby na Wydziale mogą być tworzone inne jednostki organizacyjne wykonujące
zadania naukowe, dydaktyczne, badawcze lub konsultacyjne.
4. Jednostki, o których mowa w ust. 1 i 3, tworzy, przekształca i likwiduje Rektor za zgodą
Senatu, na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału.
5. Wniosek Dziekana, o którym mowa w ust. 4, wymaga zgody Wielkiego Kanclerza.

Rozdział III
Władze Wydziału i jednostek wydziałowych
§ 10
1. Wielkim Kanclerzem Wydziału jest Arcybiskup Warszawski, a w okresie wakatu stolicy
biskupiej ten, który pełni urząd rządcy Archidiecezji Warszawskiej.
2. Wielki Kanclerz reprezentuje Stolicę Apostolską wobec Wydziału a także reprezentuje
Wydział wobec Stolicy Apostolskiej.
3. W sprawach szczególnej wagi Wielki Kanclerz reprezentuje także Wydział wobec władz
państwowych.
§ 11
Do zadań Wielkiego Kanclerza należy w szczególności:
1) troska o to, by wiernie był zachowywany Statut Wydziału oraz przepisy wydane przez Stolicę
Apostolską i inne władze kościelne;
2) wspieranie jedności wszystkich członków społeczności Wydziału;
3) zwracanie się do Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej o potwierdzenie mianowania
Dziekana Wydziału;
4) informowanie Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej o ważniejszych sprawach i przesyłanie
do niej co pięć lat szczegółowego sprawozdania z sytuacji akademickiej, moralnej i
ekonomicznej Wydziału;
5) przyjmowanie od nowo mianowanego Dziekana wyznania wiary;
6) udzielanie, a dla poważnych racji cofanie, misji kanonicznej (missio canonica) nauczycielom
akademickim Wydziału, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotów dotyczących wiary i
moralności;
7) udzielanie, a dla poważnych racji cofanie, zezwolenia (venia docendi) nauczycielom
akademickim Wydziału, którzy prowadzą inne zajęcia niż wskazane w pkt. 6;
8) występowanie do Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej o nihil obstat dla wykładowców
przed ich stałym zatrudnieniem na Wydziale;
9) występowanie do Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej o nihil obstat dla kandydatów na
stanowiska profesora uczelni;
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10) występowanie do Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej o nihil obstat dla kandydatów do
tytułu doktora honoris causa;
11) umacnianie więzi nauczycieli akademickich i studentów Wydziału z Kościołem lokalnym i
Kościołem powszechnym;
12) przedstawianie do zatwierdzenia Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej Statutu Wydziału i
ewentualnych w nim zmian.
§ 12
1. Rada Wydziału jest podmiotem kolegialnym Wydziału.
2. Zadania i kompetencje Rady Wydziału określa Statut Uniwersytetu, a także Konstytucja
Apostolska Veritatis gaudium i załączone do niej Zarządzenia wykonawcze.
3. Skład Rady Wydziału, tryb wyboru jej członków i zasady działania określa Statut
Uniwersytetu.
4. Rada Wydziału może powoływać komisje stałe i doraźne, stosownie do potrzeby.
Szczegółowe zadania komisji określa Rada Wydziału.
§ 13
1. Dziekan kieruje Wydziałem oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do zadań Dziekana należy w szczególności:
1) promowanie i koordynowanie całej działalności Wydziału, zwłaszcza w odniesieniu do
studiów, a także zaspakajanie w porę jego potrzeb;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Wydziału i przewodniczenie im;
3) przyjmowanie lub usuwanie studentów, zgodnie ze Statutem, na podstawie
upoważnienia otrzymanego od Rektora;
4) informowanie Rektora oraz Wielkiego Kanclerza o tym, co zostało dokonane lub
zaproponowane przez Wydział;
5) wykonywanie uchwał i zarządzeń Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, Wielkiego
Kanclerza, Rektora i Senatu;
6) aktualizowanie przynajmniej raz w roku danych Wydziału obecnych w bazie danych
Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.
3. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Wydziału.
4. Dziekan w zakresie swoich kompetencji może wydawać zarządzenia i podejmować
decyzje w sprawach dotyczących Wydziału i spraw studenckich.
5. Szczegółowe zadania i kompetencje Dziekana określa Statut Uniwersytetu.
§ 14
1. Dziekana mianuje i odwołuje Rektor za zgodą Wielkiego Kanclerza, zgodnie z przepisami
Statutu Uniwersytetu.
2. Aprobata dziekana należy do Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.
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3. Dziekanem może być osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego
zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, spełniająca wymogi
zapisane w Statucie Uniwersytetu
4. Przed objęciem swojej funkcji nowo mianowany Dziekan, po zatwierdzeniu nominacji
przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej, składa wyznanie wiary przed Wielkim
Kanclerzem lub jego Delegatem.
5. Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej zatwierdza nominację dziekana na okres czterech
lat. Może być ona ponawiana.
§ 15
1.

Zastępcami Dziekana są Prodziekani.

2.

Prodziekana mianuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana, za zgodą Wielkiego
Kanclerza, zgodnie z przepisami Statutu Uniwersytetu.

3.

Zakres szczegółowych zadań Prodziekana określa Dziekan oraz Rektor, udzielając
pełnomocnictw na wniosek Dziekana.
§ 16

1. Rada Dyscypliny Naukowej jest organem kolegialnym instytutu.
2. Zadania i skład Rady Dyscypliny Naukowej określa Statut Uniwersytetu.
§ 17
1. Dyrektor instytutu organizuje pracę naukową Instytutu w zakresie określonym w
Statucie Uniwersytetu.
2. Dyrektora instytutu powołuje Rektor na wniosek Dziekana.
3. Dyrektorem instytutu może być osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego, zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy,
spełniająca wymogi zapisane w Statucie Uniwersytetu.
§ 18
1. Kierownik katedry organizuje pracę naukową katedry w zakresie określonym w
Statucie Uniwersytetu.
2. Kierownik katedry podejmuje decyzje w sprawach dotyczących katedry, niezastrzeżonych
do kompetencji organów Uniwersytetu lub osób pełniących funkcje kierownicze w
Uniwersytecie.
3. Kierownika katedry powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana po uzyskania
opinii Dyrektora Instytutu.
4. Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie w
pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego.
5. Pełniącym czasowo obowiązki kierownika katedry może być nauczyciel akademicki
posiadający stopień naukowy doktora, zatrudniony w Uniwersytecie.
§ 19
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1. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień
naukowy doktora, zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
2. Statut Uniwersytetu określa wymogi dla kierowników jednostek, o których mowa w § 9
ust. 3.
3. Kierowników jednostek, o których mowa w ust.1-2, powołuje i odwołuje Rektor na
wniosek Dziekana.

Rozdział IV
Nauczyciele akademiccy
§ 20
1.

Nauczycielami akademickimi Wydziału mogą być osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje oraz należące do Kościoła katolickiego i zachowujące jego naukę, a
ponadto kierujące się w życiu zasadami moralności chrześcijańskiej (por. Veritatis
gaudium, art. 26).

2. Nauczyciele akademiccy Wydziału winni się wyróżniać wiernością Kościołowi,
krzewieniem nauki katolickiej, uczciwością i poczuciem odpowiedzialności, a także
poświęceniem się w podejmowanej pracy.
3. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w zakresie przedmiotów odnoszących się do
wiary i obyczajów powinni być świadomi, że zadanie swoje mają wykonywać w pełnej
wspólnocie z autentycznym nauczaniem Kościoła.
§ 21
1. Sposób zatrudniania nauczycieli akademickich na wydziałach nauk kościelnych w
Uniwersytecie określa Statut Uniwersytetu.
2. Nauczyciele akademiccy Wydziału, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotów dotyczących
wiary i moralności, przed objęciem stanowiska muszą uzyskać misję kanoniczną (missio
canonica) od Wielkiego Kanclerza i złożyć wobec Dziekana wyznanie wiary.
3. Nauczyciele akademiccy Wydziału, którzy prowadzą inne zajęcia niż wskazane w ust. 2,
przed objęciem stanowiska muszą uzyskać zgodę na nauczanie (venia docendi) od
Wielkiego Kanclerza.
4. Dziekan zwraca się do Wielkiego Kanclerza o udzielenie nauczycielowi akademickiemu
misji kanonicznej lub zgody na nauczanie po rozstrzygnięciu konkursu na dane stanowisko.
5. Dla kandydatów do stałego zatrudnienia oraz kandydatów do uzyskania stanowiska profesora
uczelni i tytułu doktora honoris causa Dziekan zwraca się do Wielkiego Kanclerza z prośbą
o uzyskanie nihil obstat Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.
§ 22
1.

Zatrudnienie na Wydziale duchownego lub członka instytutu życia konsekrowanego
lub stowarzyszenia życia apostolskiego wymaga pisemnego zezwolenia odpowiednio
biskupa diecezjalnego lub wyższego przełożonego instytutu lub stowarzyszenia kandydata.
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2.

Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, należy przedłożyć Dziekanowi przed
wystąpieniem do Wielkiego Kanclerza o udzielenie misji kanonicznej lub zgody na
nauczanie.
§ 23

1. Do zadań nauczycieli akademickich Wydziału należy w szczególności:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) prawidłowe realizowanie programów nauczania;
3) rzetelnie kształcenie studentów;
4) kształtowanie u studentów postaw etycznych i obywatelskich oraz wychowywanie w duchu
wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich, szczególnie poprzez uwrażliwianie studentów na
znaczenie i rolę prawa w życiu Kościoła.
2. Szczegółowe obowiązki i prawa nauczycieli akademickich określa Statut Uniwersytetu.
§ 24
1. W przypadku postępowania uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego lub
godności zawodu nauczycielskiego, w tym popełnienia plagiatu, nauczyciel akademicki podlega
odpowiedzialności dyscyplinarnej. Szczegółowe zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego określa
Statut Uniwersytetu oraz Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Nauczyciel akademicki podlega szczególnemu trybowi odpowiedzialności dyscyplinarnej w
przypadku nauczania niezgodnego z Magisterium Kościoła lub w następstwie poważnego uchybienia
w dziedzinie wiary lub moralności chrześcijańskiej.
§ 25
1. W przypadku zarzutu popełnienia przez nauczyciela akademickiego przewinienia, o którym w §
24 ust. 2, Dziekan odbywa z podejrzanym rozmowę wyjaśniającą.
2. Jeśli rozmowa, o której w ust. 1, nie usunęłaby zasadności zarzutu, Dziekan zleca sprawę
komisji złożonej przynajmniej z trzech nauczycieli akademickich Wydziału posiadających stopień
naukowy doktora habilitowanego, powołanej przez Radę Wydziału.
3. Komisja, o której mowa w ust. 2, może na żądanie Wielkiego Kanclerza lub podejrzanego
powołać nie więcej niż trzech ekspertów w charakterze konsultantów komisji.
4. W przypadku stwierdzenia przez komisję zasadności zarzutu stawianego podejrzanemu,
przewodniczący komisji przekazuje sprawę Wielkiemu Kanclerzowi, do którego należy
rozstrzygniecie sprawy.
5. Jeśli zarzut stawiany obwinionemu okazałby się prawdziwy, Wielki Kanclerz może
obwinionemu cofnąć lub zawiesić misję kanoniczną lub zgodę na nauczanie, po uprzednim
wysłuchaniu obwinionego.
6. Informację o cofnięciu lub zawieszeniu misji kanonicznej lub zgody na nauczanie
nauczycielowi akademickiemu Wielki Kanclerz przekazuje Dziekanowi.
7. W każdej fazie postępowania obwiniony nauczyciel akademicki ma prawo do składania
wyjaśnień i obrony przed zarzutem.
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8. Od decyzji Wielkiego Kanclerza o cofnięciu albo zawieszeniu misji kanonicznej lub zgody na
nauczanie nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie się do Stolicy Apostolskiej.

Rozdział V
Studia
§ 26
1. Wydział może prowadzić formy kształcenia w postaci studiów, studiów specjalistycznych (ad
licentiam), studiów podyplomowych, w tym studiów ad lauream, i kursów doszkalających, związane
z wypełnianiem zadań, o których mowa w § 4.
2. Studia teologiczne na Wydziale obejmują trzy cykle:
1) cykl pierwszy, obejmujący przygotowanie w zakresie
teologicznym, który kończy się uzyskaniem tytułu magistra;

filozoficzno-

2) cykl drugi (ad licentiam), który kończy się uzyskaniem tytułu licencjata
(kanonicznego);
3) cykl trzeci (ad lauream), który kończy się uzyskaniem stopnia doktora.
3. Formy kształcenia, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone jako stacjonarne lub
niestacjonarne.
4. Studia, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, mogą być prowadzone
1) we współpracy ze szkołą doktorską Uniwersytetu
2) albo w formie studiów podyplomowych ad lauream.
5. Kształcenie i formacja, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 oraz § 4 pkt. 4, prowadzone są w całości
przez Wydział Teologiczny.
6. W tworzeniu programu studiów, o których mowa w ust. 2, należy ściśle zachowywać normy
Zarządzeń wykonawczych do Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium (art. 53-59).
7. Zajęcia na studiach na Wydziale odbywają się formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów,
seminariów oraz lektoratów języków obcych.
8. Zajęcia, o których mowa w ust. 7, mogą odbywać się także w formie zdalnej, na warunkach
ustalonych w zarządzeniu Rektora lub Dziekana.
§ 27
1. Na Wydziale nadawane są następujące stopnie akademickie w dyscyplinie nauk teologicznych:
magisterium (równoważne z bakalaureatem), licencjat kościelny, doktorat.
2. Stopnie akademickie, o których mowa w ust. 1, nadawane są przez Wydział powagą Stolicy
Apostolskiej.
3. Wydział nadaje stopnień doktora habilitowanego nauk teologicznych za zgodą Wielkiego
Kanclerza.
4. W odniesieniu do stopni akademickich w dyscyplinie nauk teologicznych stosuje się przepisy
Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium (art. 45-50).
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§ 28
1. Postępowanie dotyczące wewnętrznej kontroli jakości nauczania na Wydziale odbywa się
stosownie do zarządzeń Rektora Uniwersytetu.
2. Postępowanie dotyczące zewnętrznej kontroli jakości nauczania na Wydziale odbywa się
stosownie do przepisów prawa polskiego i zarządzeń Stolicy Apostolskiej.
§ 29
Tworzenie i znoszenie kierunków studiów na Wydziale wymaga zgody Wielkiego Kanclerza, po
zatwierdzeniu przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej, dokonanym na wniosek Wielkiego
Kanclerza.

Rozdział VI
Prawa i obowiązki studentów
§ 30
Studentami na Wydziale mogą być osoby, które akceptują kościelny charakter Wydziału oraz kierują
się zasadami moralności chrześcijańskiej.
§ 31
1. Warunki przyjęcia na studia, studia specjalistyczne (ad licentiam), studia podyplomowe, w tym
ad lauream, i kursy doszkalające określa Ustawa, Statut Uniwersytetu oraz Konstytucja Apostolska
Veritatis gaudium i załączone do niej Zarządzenia wykonawcze.
2. Warunkiem przyjęcia na studia, o których mowa w § 26 ust. 2, jest zaświadczenie o moralnym
życiu:
1) w odniesieniu do duchownych, seminarzystów i osób konsekrowanych wydane przez
własnego biskupa lub wyższego przełożonego zakonnego,
2) w odniesieniu do pozostałych osób – przez proboszcza miejsca zamieszkania.
3. Dodatkowo warunkiem przyjęcia na studia, o których mowa w § 26 ust. 2, osoby, która była
klerykiem wyższego seminarium duchownego albo też odbywała postulat lub nowicjat w instytucie
życia konsekrowanego, jest zgoda Wielkiego Kanclerza.
§ 32
Student przyjęty na studia przystępuje do immatrykulacji i składa ślubowanie studenckie, stosownie
do Statutu Uniwersytetu.
§ 33
Szczegółowy tryb przebiegu studiów określają Statut Uniwersytetu, Regulamin studiów, zarządzenia
Rektora i Dziekana.
§ 34
1. Szczegółowe obowiązki i prawa studenta określa Statut Uniwersytetu i Regulamin studiów.
2. Postanowienia § 31 i 33 stosuje się odpowiednio do uczestników form kształcenia, o których
mowa w § 26.
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§ 35
1. Studenci Wydziału mogą należeć do samorządu studenckiego, który reprezentuje ogół studentów
danej jednostki organizacyjnej i działa w jego interesie, zgodnie z Regulaminem samorządu studenckiego.
2. Studenci Wydziału mają prawo do zrzeszania się w stowarzyszeniach i uczelnianych
organizacjach studenckich. Stowarzyszenia i organizacje te nie mogą prowadzić działalności
politycznej na terenie Wydziału.
§ 36
1. W ocenie prac dyplomowych i prac naukowych kandydatów do stopni naukowych i tytułu
naukowego, poza kryteriami merytorycznymi, uwzględnia się także zgodność ich treści z nauką Kościoła.
2. Egzemplarz obronionej na Wydziale rozprawy doktorskiej winien być przesłany do Kongregacji
ds. Edukacji Katolickiej za pośrednictwem Wielkiego Kanclerza.
§ 37
Opiekę duchową nad studentami Wydziału sprawuje w porozumieniu z Dziekanem Duszpasterz
akademicki, mianowany przez Rektora, za zgodą Wielkiego Kanclerza.
§ 38
Studenci Wydziału podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające
obowiązkom studenta lub godności osoby ludzkiej.

Rozdział VII
Działalność wydawnicza Wydziału
§ 39
1. Wydział uczestniczy w prowadzonej przez Uniwersytet działalności wydawniczej, odnoszącej
się w szczególności do czasopism naukowych, podręczników, skryptów, monografii naukowych,
materiałów z konferencji naukowych, rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, a także pozycji
informacyjnych i materiałów dotyczących Wydziału.
2. Dziekan Wydziału na zasadach określonych w Statucie i innych przepisach Uniwersytetu
powołuje odpowiednie zespoły oraz rady redakcyjne i programowe.

Rozdział VIII
Współpraca Wydziału z innymi szkołami wyższymi i instytucjami
§ 40
1. Wydział na podstawie umów współpracuje z innymi szkołami wyższymi i instytucjami
naukowymi krajowymi i zagranicznymi, państwowymi i kościelnymi w dziedzinie badań naukowych,
pracy dydaktycznej i duszpasterskiej, a także wykonywania zadań Wydziału.
2. Formy współpracy, o których mowa w ust. 1, winny być zgodne Konstytucją apostolską
Veritatis gaudium (art. 36-65) lub Instrukcją o Wyższych Instytutach Nauk Religijnych (art. 4).
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3. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera Rektor na wniosek Dziekana, z zachowaniem
kompetencji Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej zapisanych w aktach prawnych, o których mowa w
ust. 2.
4. Na podstawie umów Wydział uczestniczy w miarę możliwości w programach rządowych
i kościelnych oraz w działaniach organizacji krajowych i międzynarodowych na rzecz
sprawiedliwości, pokoju i rozwoju społeczeństw.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 41
Zmiany w niniejszym Statucie Wydziału wymagają aprobaty Kongregacji ds. Edukacji
Katolickiej.
§ 42
Niniejszy Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej.
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