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Do okresów mianowania i zatrudnienia, o których mowa w art.
88 ust. 2 i art.89 ust. 2 ustawy wlicza sĘ okresy mianowania i
zatrudnienia na stanowiskach adiunkta i asystenta w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Opolu i w Instytucie Tmlogiczno -

Pastoralnym w Opolu, z zasftzężeniem art. 188 ust. 4 ustawy.

Do okresu zatrudnienia uprawniaj ącego do korzystania z urlopów,
o których mowa w art. 109 u t. 2, 3 i 5 ustawy oraz do ustalenia
wymiaru tych urlopów wlicza się okresy zatrudnienia oraz
przyznane już urlopy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu
oraz w Instytucie Teologiczno - Pastoralnym w Opolu.

98

W sprawach nie urogulowanych niniejszym tatutem stosuje się
postanowienia U tawy, przepisy wykonawcze do Ustawy oraz
inne przepisy u tawowe.

Prawo wiążącej interpretacji postanowień tatutu przysługuje
tylko senatowi.
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Statut Uniwersytetu został uchwalony przez enat w dniu 29
czeflNca 1995 roku.

Statut Uniwersytetu wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez
Ministra Edukacji Narodowej.

Zmiua statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego

uchwalenia.
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t. REGLJLAMIN _ STATUT
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
[niIwERsYTErU oFoLsKIEGo

(fragmenty)

Wprowadzenie,

Wydzial Teologiczny w państwowym Uniwersytecie Opol kim powstał

z tn tytutu Teologiczno - Pastoralnego w Opolu, erygowanego przez

Biskupa Opolskiego w dniu 5 maja 1981 roku.

Biskup opolski, po uzlskaniu zgody Konferencji Episkopatu polski

(por. pismo Przewodniczącego Konferencji Episkopatrr, Prymasa

Polski, z dnia 6 września !993 r., nr 2721l93tP), rozpoczął tarania

o kanoniczne erygowanie Wydziału Teologicznego przez Stolię
Apostolską.

W}dział Teologiczny u&zi się przepisami Kodeksu Prawa Kano-
nićzńego i konstynrcjami Apostolskimi 

^ 
qpientta chństiana (l5Iy

t979) i Ex C,orde Eccleslae (l5 vru 1990) oraz innymi dokumentami

wydanymi przez Stolię Apostolską w sprawie Uniwersytetów i
Fakultetów Kościelnyoh.

wyższe seminarium Duńowne w Nysio, kształcąoe kandydatów do

kapłaństwa dla diecezji opolskiej i gliwickiej, zachowuje własĘ
odiębność organizacyją. Jednak studenci eminarium bdą studiować

i zdobywai stopnie akademickie na wydziale Teologicznym uniwer_

sytetu zgodn{e z obowiazującymi przepisami kqścielnymi i
państwowymi.
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l. Natura i cele Wydzialu Teologicznego

Art. l
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego jest erygowany
przez Stolię Apostolską i odpowiada wymogom stawianym tego
rodzaju fakultetom kościelnym, a w swojej działalności rządzi się
przepisami zawartymi w odpowiednich dokumeŃach kościelnych.

wydział ten jest integralą częścią państwowego uniwersytetu
Opolskiego i działa również w oparciu o przepisy państwowe.

Przepisy tatutowe Uniwersytetu powinny uznawać toż amość
kościelną Wydziału i jego niezbędną zależność od władz
kościelnych. Wzajemne relacje między Uniwersytetem a wladzą
kościelną reguluje specjalna Umowa podpisana ptzea Przewb-
dniczącego konferencji Episkopatu polski, prymasa polski i
Biskupa Opolskiego oraz Ministra,Edukacji Narodowej Rządu
Polskiego (por. Umowa z dnia 20 września 199,$ r.).

Art.2

Wydział Teologiczny prowadzi działalność naukową i ksztalci stu-
dentów w sposób właściwy naukom teologicznym i zgodnie z wy-
mogami Konstytucj i Apostol skięj " Sapientia Chri stiana' (art. 66-
7l) i Normami wykonawczymi do tej Konstytucji Ap. (art. 50).

Na Wydziale usiłuje się zgłębiać doktryrtę katolicką, opartą na
Bożym Objawieniu, czyniąc to zgodnie z właściwą sobie metodą
naukową, usiłuje się ponadto rozwiryywać współczesne problemy
ludzkie w świetle tegoż OĘawienia Bożego (SapChr. art. 6ó).

W szczególności do zńńWydziału Teologicznego należy:
1) przygotowanie naukowe alumnów Wyższych Seminariów do

kapłaństwa z zachowaniem obowiązującego w Polsce i
zatwierdzonw prz?.z Stolię Apostolską Ratio stttdiorm;

2) dokształcanie kapłanów po święceniach;

ksztalcenie osób świeckich i zakonnych do pracy w

katechizadi szkolnej oraz do pracy w różnych sektorach

dzialalności duszpasterskiej Kościoła;
przygotowanie samodzielnych pracowników naukowych;
prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscyplin

filozoficzno - teologicznych;
organizowanie sympozjów, publicznych wykładów i kursów

specjalnych;
współpraca z innymi Wydzialami i Uniwersytetami,

z*luicza katolickimi, oraz z innymi ośrodkami naukowymi

w kraju i zagranicą.

4. wydział Teologiczny na państwowym uniwersytecie ponadto

współpracuje z innymi wydzialami, zwłaszcza poprzez nawiązanie

diaroń inierdysc}plinarnego onz poptzez wskazywanie na

implikacje etyczne i moralne w pracach badawczych i dydahy-
cznych. Dialog taki wzbogaci również reflelaję teologiczną i
przy czynisię do lęszego zrozumienia problemów współczesnego

świata (por. Konst. Ap.Eł C-orde Ecclesiae, art. 18-19),

Art. 3

l. Zakres badań naukowych i kształcenia tudentów rozcĘga się na

nauki teologiczne, filozoficzne i humanistyczne, wymagane do

pełnego studium teologii i określone w Normachwyk. Konst, Ę,
"Sapientia Chństiana", art. 5t).

2. Do należytego wypełnienia zadań badawczych i dydaktycznych

Wydział Teologiczny posiada 13 katedr i 2 zakłady, a
mianowicie:

1) katedry:
egzegę,zy ksiąg Starego Testamentu,

- egegezy ksiąg Nowego Testamentu,

- teologii dogmatycznej,
ekumenizmu i teologii porównawczej,

- teologii fundamentalnej i religiologii,
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- teologii moralnej, etyki połecznej i duchowości,
- liturgiki i hagĘrafii,
- homiletyki i środków przekazll wiary,
- teologii pastoralnej i duszpasterstwa rodzin,
- katechetyki, pedagogiki i psychotogii religii,
- historii Kościoła i patrologii,
- prawa kanonicznego,
- filozofii i historii filozofii.

2) zaklńy:
- muzyki kościelnej i wychowania muzycznego,
- historii sztuki sakralnej i ochrony zabytków.

W zależności od potrzeb rada wydziału może powołać nowe
katedry lub zakłady, jednak za zgodą Wielkiego Kanclerza i
władz Uniwersytetu.

Katedry mogą być zgrupowane w sekcjach: nauk biblijnych,
toologii ystematycznej, teologii historycznej, teologii pastoralnej
i katechetyczno - pedagogicznej.

Zgńnie z państwowymi przepisami o szkolnictwie wyższym w
poszczególnych katedrach zatrudnia się nauczycieli akademickiph
okraślonych w art. 18 ust. 4 niniejszego Regulaminu - Statutu.

Art.4
Rada Wydziału posiada prawo do opracowania własnego Statutu-
Regulaminu, który zatwierdza Kongregacja Wychowania
Katolickiego. Zmiany Statutu wymagają zatwierdzenia tejże
Kongregacji.

Postanowienia Regulaminu - Statutu Wydziału powinny być
zgodne ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego.

Prograrn studiów, regulamin studiów i regulamin egzaminów
magisterskich, licencjackich i doktorskich określa rada wydziału
zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowy-
mi.
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4. Na Wydziale nadaje się stopnie i tytuły naukowe zgodnie z
przepisami państwowymi i kościelnymi.

5. Wydział Teologiczny posługuje się własną pieczęcią, podobnie
jak inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

2. Wladze Wydzialu Teologicznąo

Art. 5

Wielkim Kanclerzem Wydziatu Teologicznego jest Biskup
Opolski, a w wypadku wakansu stolicy biskupiej, ten który pełni

urząd rządcy diecezji.

Wielki Kanlerz jest najwyższym autorytetem Kościoła lokalnego
wobec Wydziału i Uniwersytętu oraz reprezentuje Wydzial wobec

Stolicy Apostolskiej, a w prawach szczególnych także wobec

władz pństwowych.

Do obowiązków Wielkiego Kanclerza w szczególności należy;
1) troska o istnienie i rozwój Wydziału Teologicznego;
2) czuwanie, aby wykładano naukę katolicką z zachowaniem

należnej wolności w dzialalności naukowo - dydaktycznej;
3) czuwa nad przestrzeganiem postanowień tatuttl otaz

odnośnych dokumentów i norm Stolicy Apostolskiej;
zatwierdza kandydatów na dziekana wydziału przd
wyborami zgodnie z art. 14, ust. 3, od nowo wybranego

dziekana przyjmuje wyznanie wiary i prosi Stolię
Apostolską o jego zatwierdzenie;
na wniosek dziekana poparty przez radę wydziału udziela
misji kanonicznej nauczycielom prowadzącym zajęcia w
zakresie dyscyplin odnoszących się do wiary i obyczajów, a

innym nauczycielom udziela zezwolenia na prowadzenie

zajęś (venia docendi), ponadto w mzie konieczności
pozbawia ich misji lub zezwolenia;

3.

4.

5.

l.
4)

5)

3.

Ark. 4 - Rocmik informacyjny
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przedkłada Kongregacji Wychowania Katolickiego wnioski
o wymagane dla nauczycieli akademickich 'Nihil ob tat",
popiera współpracę wydziału z Kościołem lokalnym i
powszechnym,
informuje Kongregację Wychowania Katolickiego o powź-
niejszych sprawach i przesyła jej co trzy lata prawozdanie
o stanie naukowym, moralnym i ekonomicznym wydziału;
zatwierdza uchwałę o nadaniu tytulu doktora honoris causa
na Wydziale Teologicznym i wysępuje do Stolicy
Apostolskiej o "Nihil obstat" dla tej osoby.

Art. 6
Innymi organami władzy Wydziału są ponadto: rada wydziału i
dziekan, a także w odniesieniu do Uniwer ytetu enat i rektor.

Art. 7

Rada wydziału jest kolegialnym organem władzy w sprawach
naukowych, dydaktyczno - wychowawczych i gospodarczych.

Rada wydziału czuwa nad rozwojem badań naukowych, uchwala
projekty programów studiów i okrśla sposób przeprowadzania
egzaminów dyplomowych, nadzoruje ich wykonanie oraz dziala
na tzecz podnoszenia kwalifikacji naukowych i zawodowych
pracowników.

Art. 8

Radę wydziału zwołuje dziekan przynajmniej pięć razy w roku
akademickim, a ponadto gdy zachodzi jakaś konieczność.

Uchwały rady wydriału w sprawach personalnych są
podejmowane w tajnym głosowaniu bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

Uchwały dotycące wyboru dziekana, prodzlekanów, dyrektora
instyrutu i kierownika katedry, wniosków o nadanie tytułu
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naukowego profesora, o zatrudnieniu na stanowisku profesora
zwyczajnego i nńzwyczajnego, stopnia naukowego doktora
habilitowanego oria tytułu doktora honoris cau a - ą podej-

mowane w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów
przy obecności dwóch trzęłich uprawnionych do głosowania.

Uchwaly rady sa nieważne, jeśli zostaly podjęte na zwołanym
zgodnie z prawem posiedzeniu, przy obecności mniejszej niż po-
lowa zobowiąganych do udzialu. ponowne glosowanie nad ą sa-

mą prawą, z wyjątkiem praw podanych wPej w ust. 2-3, może
mieć miejśce na kolejnym posiedzeniu i zostać uchwalone zwykłą
większością głosów niezależnie od liczby obecnych osób upra-
wnionych do głosowania. Taki sposób posĘpowania musi być
podany do wiadomości w piśmie zwolującym posiedzenie rady.

Uchwała rady wydziału może być zawieszona prue.z dziekana,
gdy uzna to za konieczne ze wzgl$u na niezgodność z prawem
kościelnym lub państwowym. W każdym wypadku zawieszenia
uchwały dziekan jest obowiązuly zwołać posiedzenie rady
wydzialu celem ponownego rozpatrzenia sprawy, bdącej
przedmiotem zawieszonej uchwały. Jeśli rada podttzyma
pierwotną uchwałę, o tateczna decyzja w tej prawie należy do
Wielkiego Kanclerza; w sprawach naruszających dobro
Uniwersytetu o tateczna decyzja należy do Senatu.

W posiodzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem

doradczym emerytowani profesorowie i emerytowani doktorzy
habilitowani prowadzacy zaje6ia na Wydziale

Z kaidego posiodzenia rady wydziału sporządza się protokół.

człoŃowie rady wydziału zobowiązani są do zachowania sekretu
w następujących sprawach:
l) personalnych;
2) informowania o głosowaniach dotycących spraw podanych

w art. 8, ust. 2-3;
3) które wyrźnie zostały określone ptzez radę wydziału jako

poufue.

5l
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Art.9

CzłoŃami rady wydziału są:

1) dziekan i prodziekani,
2) profesorowie orau doktorzy habilitowani zatrudnieni w

pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale,
3) przedstawiciele pozostalych nauczycieli akademickich,
4) rektor Wyższego Seminarium Duchownego,
5) przedstawiciele samorządu studenckiąo Wydzialu,
6) przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale nie

bdących nauczycielami akademickimi.

Na wniosek dziekana rada wydziału może wytazić zgodę na

wprowadzenie w jej skład profesora lub doktora habilitowanego,
jeśli jest on zatrudniony co najmniej na pół etatu, (...)

Aft. t2

Dziekan kieruje Wydziałem i reprezentuje go.

Dziekan jest przełożonym w zy tkich pracowników oraz
przełożonym i opiekunom tudentów Wydziału; czuwa nad

sprawami naukowymi, wychowawczymi, administracyjnymi i
gospodarczymi Wydziału.

Dziekan może brać udział w posiedzeniach sekcji, instyttltów i
katedr Wydziału.

Ptzez ręce dziekana przeohodzi korespondencja urzędowa
dotycąca Wydziału; w zy tkie pisma jednostok organizacyjnych
Wydziału i ich organów może zaopatrzy9 swoją opinią.

Art. 13

Do zadań dziekana należy w szczególności:
l) zwoływanie rady wydziału i przewodniczenie jej

posiedzeniom;
2) czuwanie nad należytym tokiem spraw wchodzących w

zakres jego działania;
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3) z upoważnienia Wielkiego Kanclerza przyjmowani e Profe s sio

Nei od tych, którzy zgodnie z ut. 27, l, Konst. Ap.
Sapieruia Chństźana zobowiązani są do posiadania misji
kanonicznej;

4) wykonywanie uchwał rady wydziału i decyzji wyższych
wlńz oraz informowanie Wielkiego Kanclerza i rektora
Uniwersytetu o wźnĘszych sprawach dotyczących
wydziału;

5) przewodniczenie na egzaminach magisterskich, licencjackich
i doktorskich;

6) podpisywanie dyplomów i innych dokumentów Wydziału
obok rektora;

7) skreślanie z listy tudentów; od decyzji dziekana przysługuje
prawo odwołania się do rełtora, który orzeka ostatecznie;

8) czuwanie nad prawidłowym tokiem studiów i
wychowywaniem studentów;

9) składanie raĄzie wydzialu, Wielkiemu Kanclerzowi oraz
Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego rocznego pra-
wozdania z działalności wydziału (cfr. Ordinaiones ad
Const. Ę. " Sapientia Christianą " rite exsąuendam, art. 14,
nr 5ó);

10) inicjowanie i wspieranie działań podnoszących kwalifikacje
naukowe pracowników, talcże przez kont*ty z innymi
instyttlcj ami naukowymi.

Art. 14

1. Wyboru dziekana dokonuje rada wydziału stosownie do art. 8,
ust. 3, na okres trzech lat spośród profesorów i doktorów habi-
litowanych; wybór tej samej osoby może nastąpić na drugą ka-
dencje. Dziekan wymaga zatwierdzen ia ptzez Stol ię Apostol ską.

2. WyMr dziekana powinien sie odbyć w maju tego roku, w którym
ma się rozryocząć jego kadencja; dziekan obejrnuje urzędowanie
dnia pierwszego wrześńia.

1.

1.

2.

3.

4.
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Rada wydziału wybiera na dziekana kandydata, na wybór którego
nie zgłosił przeciwll Wielki Kanclerz. LisĘ kadydatów zgłuza
Wielkiemu Kanclerzowi przewodnicący wydziałowej komisji
wyborczej przynajmniej na dziesid dni przed wyznaczonym
terminem wyborów dziekana. Wielki Kanclerz powinien odpo-
wiedzioć w ciągu siedmiu dni. Przed objęciem urz$owania przez
nowo wybranego dziokana Wielki Kanclerz osobiścio lub przez
wyznaczonego delegata przyjmuje od niego wyznanie wiary.

leżeli dziekan przestaje pełnić swą fuŃcję przed uplywem
kadencji, rada wydzidu dokonuje wyboru nowego dziekana na
pozostały okres kadencji, o ileokre ten niejestkrótszy niż sześć
miesięcy. Wyboru dokonuje się zgodnie z ustaleniami ust. 3.

Art. 15

Zastqcą dziekana j est prodziekan.

Zakres działalności prodziekana określa dziekan.

Wyboru prodziekanów dokonuje rada wydziału na okres trzech
lat spośród profesorów lub doktorów habilitowanych, albo też z
doktorów, wskazanych przez dziekana - elekta. (...)

3. Pracownicy Wydzialu Teologicznego

Art. 18

Pracownikami Wydziału Teologiczrtego mogą być osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje, należące do Kościoła
katolickiego i zachowujące jego naukę oraz kierujące się w życiu
zasadami moralności chrześcijańskiej, a ponadto spełniające wa-
ruŃi określone w parlstwowej ustawie o szkolnictwie wyższym.

W wyjątkowych przypadkach, zwlaszcza 7,ę względów
ekumenicznych, może być zatrudniona osoba, która należy do
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innego Kościoła lub religii, albo nie wyznaje żadnej wiary
religijnej, o ile respektuje katolicki charakter Wydzialu.

Wydział zatrudnia również pracowników nie bedacych
nauczycielami akademickimi.

Nauczyciel ami akademickimi sa pracownicy naukowo{ydaktyczni
i pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
l) profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego,
2) adiunkta,
3) asystenta,
4) wykładowcy,
5) lektora,
6) instruktora.

Art. 19

Sposób zatrudnienia pracowników Wydziału i ich awan e
naukowe określają przepisy państwowe, tatut uczelni oraz
przepisy kościelno.

Nauczycieli akademickich zatrudnia rektor w wyniku konkursu
otwartego zgodnie z przepisami ustawy i Statutu.

Przed zatrudnieniem kandydat podpisuje z dziekanem umowę o
szczególnej odpowiedzialności dyscyplinarnej za brak
obyczajności w życiu oraz za nauczanie bądź głoszenie
nieautentycznej doktryny Kościoła Katolickiego, a także o
konsekwencji zwolnienia, jdli Wielki Kanclerz cofuie misję
kanoniczną lub zezwolenie na pracę na Wydziale.

Nauczyciele akademiccy, którzy zajmuja się dyscyplinami
odnoszącymi się do wiary i obyczajów, przed objeciem
stanowiska muszą uzyskać misje kanoniczną od Wielkiego
Kanclerza i zlożyć wobec dziekana wyznanie wiary.

Po misje kanoniczną lub pozwolenie na nauczanie na Wydziale
Teologicznym do Wielkiego Kanclerz,a, zwraca się dziekan na
wniosek rady wydziału.

4.

l.
2.

3.

l.

3.

l.
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Na stanowiskach profes ora zwyczajnego i nńzwy czajnego mogą
być zatrudnione osoby, które za pośrednictwem Wielkiego
Kanclerza uprzednio uzyskały 'Nihil ob tat" Stolicy Apostolskiej
(cfr. Konst. Ap. "Sapientia Christiana" , art. 27, 2).

Art. 20

Nauczyciel akademicki Wydziału Teologicznego podlega
szczególnej odpowiedzialności dyscyplinarnej za brak
obyczajności w życiu oraz za nauczanie b&ź gloszenie
nieautentycznej doktryny Kościoła Katolickiego.

W razie zar^tu co do przewinienia, o którym mowa w u t. 1,

dziekan najpierw przeprowadza z nauczycielem akademickim
stosowną rozmowę. Jeżeli rozmowa ta okaże się bezowocna,
sprawę zleca powołanej do tego komisji, złożonej przynajmniej
z trzech człoŃów Wydzialu.

Gdyby środki wymienione w ust. 2 okazńy się niewystarczaj1ce,
sprawę dziekan przekazuje Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału,
który rozpotrzy ją wspólnie z ekspertami. Wśród ekpertów
powinien zn aleźć się przynajmniej j eden przedstawiciel Wydziału.

W przypadkach poważniejszych i nie cierpiących zwłoki, jeżeli
tego domaga się dobro duchowe studentów bądź wiernych, Wiel-
ki Kanclerz może zawiesić misję kanoniczną i zwrócić się do re-
ktora o czit owe urlopowanie nauczyciela akademickiego, dopóki
niezakończy się normalne postępowanie wyjaśniające (pnr. Ordi-
nationes Konst. Ę. "Sapientia Chństiana", art.22 3).

Jeżeli zuzut wobec nauczyciela akademickiego okaże się
prawdziwy, Wielki Kanclerz może winnemu cofrtąć misję
kanoniczną lub pozwolenie na nauczanie na Wydziale, Przed
podjęiem takiej decyzji winien wpierw wysłuchać opinii
obwinionego i komisji rady wydziałowej.

Decyzję coftrięcia nauczycielowi akademickiemu misji
kanonicznej Wielki Kanclerz przekazuje dziekanowi wydziału i
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rektorowi Uniwersytetu, który w zczyna postępowanie
zwalniające.

7. Cofrrięcie misji kanonicznej jest wynikiem zerwania waruŃów
podpisanej umowy o pracę, do których zobowiązał się nauczyciel
akademicki przed zatrudnieniem na Wydziale. Na zwolniony etat
rektor zatrudni na Wydziale Teologicznym nowego pracownika
zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i kościelnymi
w zakresie określonym w Statucie.

Art.2t

Nauczyciel akademicki, przeciwko któremu wysunięto zuz|Jt
nauczania lub głoszenia nieautentycznej doktryny Kościoła
Katolickiego, ma prawo do składania wyjaśnień i obrony. Od
ostatecznej decyzji Wielkiego Kanclerza obwiniony może odwołać
się również do Stolicy Apostolskiej.

Art.22

Duchowni diecezjalni oraz osoby zakonne na podjęcie pracy na
Wydziale Teologicznym muszą uzyskać zezwolenie własnego
biskupa lub wyższego przełożonego.

Art. 23

1. obowiązki pracowników naukowo{ydaktycznych wydzialu to:
l) praca naukowo-badawcza i dydaktyczna, a w przypadku

profesorów i doktorów habilitowanych także ksztalcenie
kadry młodszych pracowników naukowych; zakres i wymiar
obowiązków dydaktycznych określa rada wydziału zgodnie
z przepisami państwowymi i Statutem Uniwersytetu;

2) praca wychowawcza, a w szczególności ksaałtowanie
moralnych i obywatelskich postaw tudentów;

3) udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wydziału,
udzial w posiedzeniach, pełnienie funkcji i wykonywanie
czynności powierzony ch przez władze uczelni.
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2. Nauczyciele akademiccy, z wyjątkiem pracowników z tyfułem

naukowym profesora i stopniem naukowym doktora
habilitowanego, @legają okresowej ocenie odnośnie do

wypełniania swoich obowiązków. Ocely dokonuje rada wydziału
poprzezKomisję do Spraw Kadry Naukowej. Komisja ta opinĘe
równiEż wnioski o awan e naukowe pracowników.

3. Nauczyciele akademiccy nie mogą pq{ejmować dodatkowych za-
jęć zawodowych, które stanowiąprzeszkodę w należytym pełnie,

niu obowiązków lub nie odpowiadają godności pracownika nauki.

4. Zajęcia dodatkowe, połączone ze stałym wynagrodzeniem,
pracownik może wykonywać za uprzednią zgodą rady wydzialu,
udzieloną na wniosek zaintero owanego.

^rt.24Nauczycielom akademickim przysługuje prawo do urlopu wypoczyn-
kowego, naukowego, dla poratowania zdrowia, jak również do ksztal-
cenia zawodowego według zasad określonych ptzez przepisy
pań5twowe i tatut uczelni.

Arr.25

Zatrudnienia i zwalniania pozostałych pracowników wydziału, nie

będących nauczyciel ami akademickimi, dokonuj e rektor Uniwersytetu
na wniosek dziekana, stosując odpowiednio przepisy państwowe.

4. tudenci Wydzialu Teologicznego

Aft.26

l. Studentami Wydziału Teologicznego mogą być osoby, które

uzyskały świadectwo dojreałości, akceptują katolicki charakter

studiów oraz kierują się zasadami moralności chrześcijańskiej.
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2. Studentami Wydziału mogą być zarówno duchowni jak i świoccy,

atŃźe alumni Wyższych Seminariów Duchownych.

3. Duchowni diecezjalni i osoby zakonne mogą podjąć studia na

Wydziale za pozwoleniem swojego biskupa lub wyższego
przełożonego zakonnego.

t.

Arr.27

Przyjęcia na pierwszy rok studiów dokonuje wydziałowa komisja

rekńtacyjna na zasadach u talonych przez Senat uczelni.

Student przyjęty Ę? Wydziat Teologiczny podlega immatrykulacj i
i składa ślubowanie zgodnie ze statutem Uniwersytetu.

Decyzje o przyjęcie na dalsze lata studiów podejmuje dziekan,

Art. 28

Szczegółowe prawa i obowiązki studenta określa tatut

Uniwersytetu i regulamin studiów.

Aft.29

Student Wydziału Teologicznęgo za z5odl dziekana może prze,

nieść się do innej szkoły wyższej, atakże z jednego na inny wy-

dziń, z zachowaniem obowigujących prząi ów statutu uczelni.

W przypadku przeniesienia się i przyjęcia za zgoda dziekana

studeńz innej szkoły wyższej lub z innego wydziału obowiązuje

zalięzenie wszystkich zajęć przevtidzianych programem studiów

Wydziału Teologicznego.

Art. 30

Za zgńa dziekana student może rozpocząć drugi kierunek

tudiów na innym wydziale lub w innej uczelni jŃi ukończył

piawszy rok studiów przy średniej ocenie 'dobryn, a taYze

łĄq|ia drugiego kierunku nie będą kolidowały z obowiązkami

3.

1.

ż.
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tudenta kie,runku podstawowego z zacho$raniem przewidzianego
terminu ukończenia studiów.

Art. 31

Opiekę duchową nad studentami sprawuje w porozumieniu z dzie-
kanem duszpasterz akademicki, mianowany przez Wielkiego
Kanclerza.

Dziekan powołuje opiekuna roku studiów spośród pracowników
naukowo - dydaktycznych.

Art.32

Studenci wydziału tworzą samorząd studencki, który reprezentuje
ogół studentów, działa w jego interesie zgodnie z regulaminem
zatwierdzonym przęz radę wydziału i Senat uczelni.

Przedstawiciel e samorządu studenckiego maj ą głos opiniod avt czy
w sprawach uczelni, a w szczególności związanych z proce em
kształcenia, wychowani a or az rnmocy materialnej tudentom.

Przedstawiciele samorządu studenckiego biorą udział w
posiedzeniach rady wydziału i innych organach kolegialnych,
zgodnie z postanowieniami stafutu Uniwer ytetu.

Art. 33

Studenci mają prawo do ztzeszania się w stowarzy zeniach i w
organizacjach akademickich działających pod opieką władz
Uniwersytelu. Stowarzy zenia i organizacje te nig powinny
prowadzić działalności politycznej na Wydziale Teologicznym.

Statuty towarzyszeń i organizacji akademickich zatwierdza rada
wydziału i Senat.

Wszystkie stowarzy zenia i organizacje akademickie dzialające na
wydziale mają swoich kuratorów, których powołuje rada
wydziału.
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Art. 34

t. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w wypadkach
określonych przez tatut i regulamin studiów.

2. Studentowi skreślonemu z listy studentów przysługuje prawo
odwołania się zgodnie z postanowieniami tatutu Uniwersytetu.

3. Reaktywacja tudenta jast możliwa tylko jeden raz, warunki jej
przeprowadzenia określa regulamin studiów lub w konkretnych
przypadkach rada wydziału.

Ań. 35

Naruszenie przez studenta pruepisów prawa, a w sżczególności
obowiązków otreślonych w statucie uczelni oraz w regulaminie
studiów, możb pociągnąć za sobą odpowiodzialność porządkową lub
dyscyplinarną. (...)

5. tudia na Wydziale Teologicznym

Art. 36

1. Studia na Wydziale Toologicznym służą poznaniu i pogl$ieniu
doktryny katÓfickiej, zaczerpniętej z Pisma Świetego i tradycji,
jak również wprowadzeniu studentów do umiojetnego rozwią2y-
wania problemów ludzkich w świetle Objawienia Bożego. Studia
mają ponadto przygotować do pracy apostolskiej, katechetycznej
i naukowej. 

.

2. Studia teologiczne są trójstopniowe i obejmuja: w cyklu
pierwszym - ogólny kurs teologii (studia magisterskie), w cyklu
drugim - studia specjalistyczne (licencjackie), w cyklu trzecim -
studia doktoranckie.

Art. 37

l. W cyklu pierwszym - magisterskim - realizowanym przez pięć lat

czyli przez 10 semestrów, program zajeć obejmuje całokształt

1.

2.

1.

3.

l.

2.
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podstawowej wiedzy filozoficzno - teologicznbj, okrdlonej szc7ś-
gółowo w Konst. Apost. " Sapientia Chństiaru', art. 72-74, oraz
w zalączonych do tego dokumentu Ordinatiolu,, aft. 50-51, 1.

Studia takie kończą się stopniem magistra. Ci natomiast, którzy
przygotowują się do kapłulstwa, czyli alumni Wyższych Semi-
nariów, po ukończeniu pięcioletnich studiów magisterskich,
zobowiązani są do odbycia jednego roku pastoralnego, przy
zachowaniu odnośnych przepisów kościelnych, w tym również
Konferencji Episkopatu Polski.

W cyklu drugim - doktoranckim (licencjackim - 4 semestry) -
realizowany jest program studiów w sekcjach specjalistycznych
z zakresu teologii sy tematycznej i teologii pasoralnej.
Szczegółowy program studiów określa rada wydziału, zgodnie z
Ordinuiołus ń hnst. ,4N t. "Sapientia Christiarw', afi.51,2,

Cykl trzeci - przed doktoratem (2 semestry) - obejmuje wykłady
monograficzne i seminarium naukowe z wybranej specjalizacji,
Ordinatiorus ń C-onst. Awst. "Sapientia Chńsńana", art. 51, 3.

Art. 38

Na Wydziale Teologicznym prowadzi się ponadto studia
zawodowe i kursy doksaałcające, nie związane z nadawaniem
stopni naukowych. Powoluje i znosi je oruz programy studiów
u tala rada wydziału i zatwierdza Senat.

Prowadzone są nastęujące studia zawodowe i kursy: probo-
szczowskie dla księży (4 sem.), poradnictwa rodzinnego (6 sem.),
muzyki kościelnej (6 sem.). Cza trwania i plogram zaj{ ustala
rada wydziału.

Art. 39

1. W badaniach i nauczaniu wydział kieruje się zasadą wolności
nauki, która służy poznaniu prawdy i rozwojowi dyscyplin
naukowych.

ż.

3.

1.

l.
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2. Badania naukowe i nauczanie dysclplin teologicznych powinny
być zgodne z Magisterium Kościoła. W wykłńach zwluzcza
cyklu podstawowego należy przekazywać ptzde wszystkim to,
co należy do najistotniejszego dzidzictwa Kościola.

Art. ,tO

Nauczanie na wydziale obejmuje: wykłady, seminaria, ćwiczenia,
praktyki i inne zajęcia objge programem studiów. Szczegółowy
program zajeć nakańy rok akademicki uchwala rada wydzialu.

Udział w wykładach z przedmiotów głównych na studiach dzien-
nych nie będzie zaliczoly, jeśli student opuści jedną trzecią tych
zajęć. Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytefu Opolskiego
( 9) obełność studenta jest obowiązkowa na: wykładach z
przedmiotów nie kończących się egzaminem, seminariach,
proseminariach, konserwatoriach, lektoratach i ćwiczeniach. Za
trzy i więcej nieusprawiedliwione nieobełności na zajęciach
obowiązkowych dziekan może zastosować wobec studenta saŃcje
do skreślenii z listy studentów włącznie.

Zajwia dydaktyczne w ciągu roku akademickiego dzielą się na
eme tr zimowy i semestr letni, łtóre kończą się sesjami

egzaminacyjnymi.
(...)

7. Biblioteka i wydawnictwa naukowe

1.

Aft.44
Wydział Teologiczny posiada wlasną Bibliotekę Wydziałową z
czytelnią ogólną i czytelniami,zbiorów specj alnych.

Naukowe kierownictwo Biblioteki zapewnia Wydział Teologicz-
ny, poprzez powołana przez radę wydziału Komisję Biblioteki.

3.
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3. Komisja Biblioteki ruądzi się regulaminem zatwierdzonymprzez
radę wydziału, wybiera pośród swego grona przewodnicącego
na okres trzech lat i zbiera się na posiedzenia przynajrnniej dwa
razy w roku.

Art. 45

Wydział Teologiczny wydaje własne czasopisma i serie wydawnicze.
(...)

9. Wspólpraca, zWyższym eminarium Duchownym

Art. 49

l. Wyższe eminarium duchowne jest międzydiełezjalne i kształci
kandydatów do kapłaństwa dla diecezji opolskiej i gliwickiej.

2. Wydział Teologiczny i Wyższe Seminarium Duchowne ściśle

współpracują ze sobą w prżygotowaniu kandydatów do kapłań-

stwa zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi i pań-

stwowymi, określonymi w statutach własnych otaz w statucie

Uniwersytetu, z zachowaniem przepisów Konst. Ap. "Sapientia

Christialu" izŃączonych do niej Ordinatiołu, oraz postanowień

Konferencji Episkopatu Polski.

3. Wyższe Seminarium Duchowne zachowuje swojąodrębność orga-
nizacyjno - prawną, swój zarząd i urzędy or. zrządzi się własnym

statutem, uwzgl$niającym po tanowienia niniej szego statutu.

4, Dziekan Wydziału Teologicznego odpowiada za realizację
formacji naukowej alumnów zgodnie z obowiązującym w Polsce
Ratio stńiorum, zatwierdzonym przez Stolię Apostolską.

Art. 50

1. Mianowany przez Biskupa Opolskiego rektor Wyższego Semina-
rium Duchownego jest członkiem rady wydziału i bierze udział

w jej posiedzeniach.
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2. Rektor Seminarium może uczestniczyć w egzaminach

dyplomowych alumnów, jednak bez prawa głosu jeśli nie jest

pracownikiem naukowym wydziału.

Art. 5t

l. Rekrutację kandydatów do kapłaństwa na pierwszy rok studiów
przeprowadza wydziałowa komisja, której współprzewodniczy
rektor Seminuium i moderator dla alumnów diecezji gliwickiej.
Oprócz kryteriów określonych przez wladze kościelne sto uje się
naukowe warunki przyjęC uchwalone ptzez radę wydziału i senat

uczelni.

2. Rada wydziału szczegółowo określa zakres materiału jaki ma

obowiązywać na egzaminie wstpnym i wyznacza Komisję
Rekrutacyjną celem przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

3. Po złożonym egzaminie wstq)nym kandydaci, posiadający świa-
dectwo dojrzałości, stają się tudentami Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu w wyniku immatrykulacji określonej przez tatut

uczelni.

Art.52

1. Alumni Seminarium, jako studenci wydziału, posiadają prawa i
obowiązki określone w statutach. Obowipuje ich również
regulamin studiów Wydziału Teologicznego. Zobowiązani są

ponadto do przestrzegania postanowień regulaminu
seminaryjnogo, zatwierdzonego pezez Biskupa, Wielkiego
Kanclerza Wydziału Teologicznego.

2. Dziekan wydziału przedstawia rńzie wydziału do aprobaty
roczny plan zajęć dla studentów wszystkich lat studiów, w tym
również alumnów Seminarium. Dni wolne od zajęć w Semina-
rium w ciągu całego roku akademickiego, zwlaszcza terminy re-

kolekcji, rektor podaje do wiadomości i uzgadnia z dziekanem na

sześć miesięcy przdrozpoczęciem kaź:dego roku akademickiego.

Ark. 5 - Rocznik infonnacyjny
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Rektor Seminarium nie może odwoływać zajel na Wydziale
Teologicznynr. Na prośbe rektora Seminarium zaaprobowana

przez Wielkiego Kanclerza, w poważnych i uzasadnionych
przypadkach, dziekan zawiesza wydziałowe zajęcia alumnów.

Studia i egzaminy alumnów odbywaja się zgodnie z obowiązują-

cym na wydziale regulaminem studiów. Czas trwania eme trów
i terminy sesji egzaminacyjnych, zgodne z praktyka obowiązującą
na Uniwersytecie, ustala dziekan wydziału.

Art. 53

Korzy tanie wydziału z pomieszczeń będących własnością

Seminarium Duchownego reguluj a odrębne porozumienia.

Sprawy gospodarczo - finansowe oraz inne szczegółowe ustalenia
zgodnej współpracy okrśla odrębne porozumienie zawarte

między uniwersytetern - wydziałem Teologicznym a wyższym
Seminarium, zatwierdzo ne przę,z Wielkiego Kanclerza.

10. Relacja Wydzialu Teologicznąo
do Uniwersytetu Opolskiego

Art. 54

Wydział Teologiczny jest częścią składową pań twowego Uniwer-
syietu Opolskiego i powstał na mocy u tawy o utworzeniu Uni-
wer ytetu, art.3 ust.l i afi.l, u t.1, oraz kanonicznego erygo-

wania przez Stolię Apostolską (Dekret Kongregacji Wychowania

Katolickiego zdnia 12 września 1994r., N. 1328/93).

An. 55

l. Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego gwarantuje

kompetentnej władzy Kościoła katolickiego, to jest Stolicy
Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski i Biskupowi
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Opolskiemu - Wielkiemu Kanclerzowi, nadzór nad działalnością
Wydziału (art.4,ust. 2).

2. Zakąs i formy nadzoru, zabezpiełzające tożsamość katolicką i
kościelną Wydziału Teologicznego, określa niniejszy regulamin -

tatut oraz tatut Uniwersytetu, a także odrębna Umowa
podpisana p rzez Ptzewodniczącogo Konferencj i Episkopatu Polski
i Biskupa Opolskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej (Umowa
z dnia 20 IX 1994 r.).

Art. 5ó

Pracownicy i studenci Wydziału Teologicznego zrównani są w
swych statutowych prawach i obowiązkach z pracownikami i
studentami pozostałych wydziałów Uniwersytetu,
uwzględnieniem odróności podanych w statucie wydziału
Uniwersytetu.

Art. 57

Sutut niniej zy, zwany także Regulaminem, wchodzi w życie z
dniem zatwierdzenia go przez Kongregację Wychowania
Katolickiego.

Opole, dnia 11 kwietnia 1994 r.

Regulamin - Statut zatwierdziła
Kongregacja Wychowania Katolickiego

Dekretem z dnia 30 września 
'n:il " ;'Jl:fii'":]

1.

2.


