Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2017 Rektora UKSW
z dnia 12 lipca 2017 r.

Regulamin
Centrum Formacji Misyjnej UKSW

Postanowienia ogólne
§1
Centrum Formacji Misyjnej, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką naukowo‐dydaktyczną Wydziału
Teologicznego.

Zadania i kierunki działania Centrum
§2
1. Centrum podejmuje kierunki badań i prac naukowych w zakresie następujących zagadnień:
1) rola i znaczenie Kościoła Rzymskokatolickiego w działalności misyjnej na świecie;
2) rola Kościoła Rzymskokatolickiego w tworzeniu kultury na terenach misyjnych;
3) miejsce i zadania Kościoła w budowaniu miejscowego społeczeństwa obywatelskiego;
4) rola Kościoła w budowaniu pojednania między narodami;
5) promowanie inicjatyw międzyreligijnych i ekumenicznych, służących pojednaniu między
różnymi wyznaniami chrześcijańskimi i dialogowi międzyreligijnemu;
6) przygotowanie i rozwój wykwalifikowanej kadry do pracy na rzecz działalności misyjnej
Kościoła.
2. Zadaniami Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie są w szczególności:
1) prowadzenie studiów podyplomowych, w tym studiów podyplomowych z misjologii
i teologii religii, kończących się uzyskaniem przez słuchaczy licencjatu kanonicznego;
2) organizowanie kursów i szkoleń.
3. Centrum może realizować inne niż określone w ust. 1 i 2 zadania.

Struktura Centrum
§3
1. Centrum kieruje Kierownik Centrum, który jest również Kierownikiem Katedry Misjologii
Wydziału Teologicznego.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością naukowo‐dydaktyczną Centrum sprawuje Dziekan
Wydziału Teologicznego UKSW.

Organizacja Centrum
§4
1. Centrum zadania i cele określone w § 2 ust. 2 przez Rektora UKSW realizuje w porozumieniu
z Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

2. Corocznie w terminie do dnia 15 września Kierownik, o którym mowa w § 3 ust. 1
przedstawia Radzie Wydziału Teologicznego UKSW program działalności Centrum
w następnym roku akademickim oraz informację o kadrze Centrum.
3. Centrum umożliwi prowadzenie wykładów i egzaminów semestralnych dla słuchaczy
o których mowa w § 2 ust. 2.

Zasady finansowania Centrum
§5
1. Zasady finansowania Centrum oraz zasady korzystania przez Centrum z nieruchomości
i zaplecza naukowego Centrum Formacji Misyjnej, będącego własnością Komisji Episkopatu
Polski ds. Misji, określa osobna umowa zawarta między Uniwersytetem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie a Komisją Episkopatu Polski ds. Misji.
2. Corocznie do 30 kwietnia Kierownik, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedstawia sprawozdanie
zatwierdzone przez Radę Wydziału Teologicznego z działalności Centrum: Przewodniczącemu
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i władzom UKSW.
3. W przypadku trudności w finansowaniu Centrum, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji wraz z Rektorem UKSW, podejmą stosowne działania w celu pozyskania środków na
działalność Centrum.

