
UMOWA MIĘDZY WYŻSZYMI SEMINARIAMI DUCHOWNYMI DIECEZJI 
OPOLSKIEJ I GLIWICKIEJ A UNIWERSYTETEM OPOLSKIM I WYDZIAŁEM 

TEOLOGICZNYM  
 
 
Art. 1 
W oparciu o § 89 Statutu Uniwersytetu Opolskiego, z upoważnienia Opolskiego i 
Gliwickiego Biskupa Diecezjalnego, Wyższe Seminaria obu diecezji, zwane dalej 
Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym, reprezentowane przez Rektorów obu 
Seminariów, a Uniwersytetem Opolskim, zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym 
przez Rektora tej Uczelni i Dziekana Wydziału Teologicznego, zostaje zawarta niniejsza 
umowa, określająca ścisłą współpracę Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego z 
Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.  

Art. 2 
Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne zachowuje swoją odrębność organizacyjno-
prawną, swój zarząd i urzędy oraz rządzi się własnym statutem, zgodnym z postanowieniami 
wewnętrznego regulaminu - statutu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 
zatwierdzonego przez Kongregację Wychowania Katolickiego (Dekret z 30 IX 1994, N. 
1171/94/5). 

Art. 3 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego i Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne 
ściśle współpracują ze sobą w przygotowaniu kandydatów do kapłaństwa zgodnie z 
obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi, określonymi w statutach własnych 
oraz w statucie Uniwersytetu, z zachowaniem przepisów Konst. Ap. "Sapientia Christiana" i 
załączonych do niej Ordinationes oraz postanowień Konferencji Episkopatu Polski. 

Art. 4 
Po złożonym przed wydziałową komisją rekrutacyjną egzaminie wstępnym kandydaci stają 
się studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w wyniku immatrykulacji określonej 
przez statut uczelni.  

Przyjęci w ten sposób na Wydział kandydaci mają te same prawa i obowiązki jak pozostali 
studenci Wydziału Teologicznego, łącznie z pomocą stypendialną. 

Art. 5 
Dziekan i Rada Wydziału Teologicznego, zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami, 
odpowiadają za realizację formacji naukowej alumnów. Program studiów uwzględni 
obowiązujące w tej materii przepisy kościelne oraz wewnętrzny Regulamin - Statut Wydziału 
Teologicznego (art. 51-52).  

Studia i egzaminy alumnów odbywają się zgodnie z obowiązującym na Wydziale 
regulaminem studiów. Czas trwania studiów teologicznych kandydatów do kapłaństwa 
określają przepisy kościelne Konst. Ap. "Sapientia Christiana" (art. 72-74).  

Zgodnie z zatwierdzonym przez Kongregację Wychowania Katolickiego Regulaminem - 
Statutem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego alumni Wyższych Seminariów, 
po pięcioletnich studiach magisterskich, zobowiązani są do odbycia jednego roku studiów 
pastoralnych, przy zachowaniu odnośnych przepisów kościelnych (por. art. 37, ust. 1). 



Program studiów pastoralnych zatwierdza rada Wydziału Teologicznego. Alumni VI roku 
Seminarium Duchownego zachowują prawa studenckie, z wyjątkiem prawa do otrzymywania 
pomocy sypendialnej ze strony Uniwersytetu.  

Organizację poszczególnych semestrów i terminy sesji egzaminacyjnych, zgodne z praktyką 
obowiązującą na Uniwersytecie, ustala dziekan Wydziału. 

Art. 7 
Mianowani przez Biskupów Diecezjalnych rektorzy Międzydiecezjalnego Seminarium 
Duchownego (opolski i gliwicki) są z urzędu członkami rady wydziału i biorą udział w jej 
posiedzeniach.  

Rektorzy Seminarium mogą uczestniczyć w egzaminach dyplomowych alumnów, jednak bez 
prawa głosu jeśli nie są samodzielnymi pracownikami naukowymi. 

Art. 8 
Korzystanie z pomieszczeń będących własnością Uniwersytetu (Wydziału Teologicznego) lub 
Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego oraz inne sprawy gospodarczo - finansowe 
regulują odrębne porozumienia umawiających się stron. 

Art. 9 
Zmiany w niniejszej umowie mogą nastąpić w wyniku uzgodnienia Umawiających się Stron.  
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  
Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach. 
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