
Regulamin Instytutu Historii Sztuki  

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Instytut jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwanym dalej UKSW.  

2. Nadzór ogólny nad działalnością Instytutu sprawują Dziekan i Rada Wydziału Nauk 

Historycznych i Społecznych UKSW zwana dalej WNHIS. 

3. Podstawy organizacji wewnętrznej Instytutu określa statut UKSW i niniejszy Regulamin. 

4. Zadaniem Instytutu jest prowadzenie działalności związanej z kierunkami studiów, w tym 

w szczególności kierunku historia sztuki i kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska,  

a także z badaniami naukowymi w tym zakresie.  

 

Rozdział II 

Organy Instytutu 

 

§ 2 

1. Organami Instytutu są Rada Instytutu i Dyrektor.  

2. Dyrektor kieruje Instytutem wraz z Zastępcą Dyrektora.  

3. Kompetencje i zadania Dyrektora określa Statut UKSW. 

4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Instytutu i reprezentuje Instytut przed organami 

Uniwersytetu.   

5. Dyrektora Instytutu i jego Zastępcę wybiera na okres kadencji władz dziekańskich Rada 

Instytutu z zachowaniem zasad o których mowa w § 57 ust. 2 Statutu UKSW, przy udziale 

doraźnie powołanej Komisji Skrutacyjnej, w terminie do dnia 30 września roku 

kalendarzowego,  w którym rozpoczyna się nowa kadencja władz dziekańskich. 

6. Uchwałę w przedmiocie wyboru Dyrektora, Rada Instytutu podejmuje w głosowaniu 

większością bezwzględną w obecności co najmniej 2/3 jej członków. 

7. Dyrektor Instytutu może upoważniać pracowników Instytutu w celu wykonania 

określonych zadań,  wynikających  z działalności Instytutu.  

§ 3 



1. Rada Instytutu jest organem kolegialnym wspierającym Dyrektora Instytutu. 

2. Kompetencje i zadania Rady Instytutu określa Statut UKSW. 

§ 4 

1. W skład Rady Instytutu wchodzą wszyscy pracownicy Instytutu posiadający stopień 

naukowy doktora habilitowanego, Zastępca Dyrektora, kierownik studiów 

niestacjonarnych prowadzonych w Instytucie, osoby posiadające stopień naukowy 

doktora, wybrane przez młodszych pracowników Instytutu oraz przedstawiciel studentów 

Instytutu. 

2. Pracownicy posiadający stopień naukowy doktora nie mogą stanowić więcej niż 45 % 

składu Rady Instytutu.  

3. Za zgodą Dyrektora Instytutu w zebraniu Rady Instytutu mogą uczestniczyć osoby spoza 

jej składu z uwagi na charakter przedłożonych spraw, ale bez prawa głosu.  

§ 5 

1. Wybory  do Rady Instytutu pracowników ze stopniem naukowym doktora,  dla których 

UKSW jest podstawowym miejscem pracy, odbywają się z inicjatywy Dyrektora 

Instytutu, w terminie do dnia 30 września.  

2. W ogłoszeniu o wyborach do Rady Instytutu Dyrektor  wskazuje ilość pracowników, o 

których mowa w ust. 1, w stosunku do liczby członków Rady z tytułem profesora i 

stopniem doktora habilitowanego.  

3. Wybory są tajne i odbywają się przy  obecności, co najmniej połowy  pracowników  

o których mowa w ust. 1.   

4. Wybór członków Rady Instytutu jest protokołowany przez doraźnie powołaną Komisję 

Skrutacyjną i następnie zatwierdzany Uchwałą Rady podjętą w obecności, co najmniej  

2/3 jej członków.  

§ 6 

1. Posiedzenia Rady Instytutu i tryb podejmowania uchwał są protokołowane. Przyjęcie 

protokołu jest poddawane pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu zwykłą większością 

głosów.  

2. W roku akademickim Rada Instytutu jest zwoływana co najmniej dwa razy.  

3. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy składu Rady. 

4. Dyrektor może zarządzić podjęcie uchwały w trybie korespondencyjnym wyznaczając 

termin do zajęcia stanowiska, nie krótszy niż 5 dni od przekazania projektu uchwały.  



5. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie korespondencyjnym uważa się za 

przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag do projektu, a zwykłą 

większością członkowie Rady Instytutu potwierdzili jego otrzymanie drogą 

elektroniczną,  pod warunkiem późniejszego złożenia oświadczenia, w tym zakresie  

w formie pisemnej.    

 

Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

 

§ 7 

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Instytutu stosuje się Statut 

UKSW.  

2. Regulamin Instytutu zatwierdza Rektor w drodze zarządzenia na podstawie uchwały  Rady 

WNHiS,  podjętej na wniosek Rady Instytutu. 

 


