
 

 
  
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 22.30/18 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie struktury organizacyjnej UMCS obowiązującej  

od 1 października 2019 r. 

 

W związku z realizowaną reformą szkolnictwa wyższego oraz w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia 

MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz 

dyscyplin artystycznych, Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na 

posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2018 r. postanawia pozytywnie zaopiniować strukturę 

organizacyjną UMCS, która będzie obowiązywać od 1 października 2019 r. 

 

 

§ 1 

1. WYDZIAŁY 

1) Biologii i Biotechnologii (nauki biologiczne) 

2) Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (nauki o Ziemi i środowisku, 

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna) 

3) Matematyki, Fizyki i Informatyki (informatyka, matematyka, nauki 

fizyczne) 

4) Chemii (nauki chemiczne) 

5) Prawa (nauki prawne) 

6) Humanistyczny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, archeologia, historia, 

nauki o kulturze i religii) 

7) Ekonomiczny (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości) 

8) Pedagogiki i Psychologii (pedagogika, psychologia) 

9) Filozofii i Socjologii (filozofia, nauki socjologiczne) 

10) Politologii i Komunikacji Społecznej (nauki o komunikacji społecznej                    

i mediach, nauki o polityce i administracji) 

11) Artystyczny (sztuki muzyczne, Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) 

12) Filia w Puławach 



2. INSTYTUTY NAUKOWE – tworzone są dla dyscyplin podlegających ewaluacji na 

UMCS. Funkcjonują w ramach Wydziałów, realizują działalność naukową.                       

W zakresie działalności naukowej podlegają bezpośrednio prorektorowi właściwemu 

ds. nauki 

3. KATEDRY – w ramach Instytutów dyscyplinowych funkcjonują Katedry. Katedra 

liczy nie mniej niż 10 nauczycieli akademickich. Kierownik katedry musi posiadać co 

najmniej stopień doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach (ze względu 

na potrzeby badawcze lub dydaktyczne) Rektor może wyrazić zgodę na utworzenie 

Katedry dla mniejszej liczby pracowników. 
4. ZESPOŁY BADAWCZE – tworzone z inicjatywy pracowników, za zgodą 

bezpośrednich przełożonych. Zespoły wspierane są przez dyrektorów Instytutów. 

5. Wydziałem kieruje powoływany przez Rektora, Dziekan. Dziekan odpowiada za 

dydaktykę oraz sprawy organizacyjne Wydziału. Służbowo podlega Rektorowi,                

a w zakresie działalności dydaktycznej współpracuje z prorektorami ds. kształcenia             

i ds. studenckich. Na wniosek Dziekana, Rektor może powołać prodziekanów. 

6. Instytutem naukowym kieruje powoływany przez Rektora, Dyrektor Instytutu. 

Dyrektor odpowiada za kierunki rozwoju badań naukowych w Instytucie  i politykę 

kadrową realizowaną w uzgodnieniu z Rektorem (prorektorem właściwym ds. nauki).  

Dyrektor w zakresie swojej działalności podlega Rektorowi i prorektorowi 

właściwemu ds. nauki. Na wniosek Dyrektora, Rektor może powołać jego zastępców. 

7. Dziekan kieruje pracami Kolegium Dziekańskiego w skład, którego wchodzą 

Dziekan, Prodziekani, Dyrektorzy Instytutów naukowych.  

8. Rada Instytutu Naukowego (Dyscyplinowego), która jest organem statutowym,               

w świetle przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnionym do 

nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Jej pracami kieruje Dyrektor 

Instytutu. 

9. Kolegia Dziedzinowe (Dydaktyczne) – w których skład wchodzą Dziekani 

Wydziałów, pracami kieruje prorektor właściwy ds. kształcenia. 

1) Kolegium Nauk Humanistycznych – Dziekani Wydziałów: Humanistycznego, 

Filozofii i Socjologii, Artystycznego 

2) Kolegium Nauk Społecznych – Dziekani Wydziałów: Nauk o Ziemi                          

i Gospodarki Przestrzennej, Prawa, Ekonomicznego, Pedagogiki i Psychologii, 

Filozofii i Socjologii, Politologii 

3) Kolegium Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - Dziekani Wydziałów: Biologii               

i Biotechnologii, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Matematyki, 

Fizyki i Informatyki, Chemii. 

10. Pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni oraz naukowo-techniczni, 

inżynieryjno-techniczni podlegają służbowo Dyrektorowi Instytutu. Pracownicy 

dydaktyczni oraz niebędący nauczycielami akademickimi podlegają służbowo 

Dziekanowi Wydziału.  

 

§ 2 

Szkoły Doktorskie 

 

1. W Uniwersytecie funkcjonują trzy szkoły doktorskie: 

1) Szkoła Nauk Humanistycznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, 

archeologia, historia, nauki o kulturze i religii, filozofia, sztuki plastyczne                  

i konserwacja dzieł sztuki); 

2) Szkoła Nauk Społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki               

o polityce i administracji, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, nauki 



prawne, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia 

społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna); 

3) Szkoła Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (matematyka, nauki biologiczne, nauki 

chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki rolne). 

2. Szkołą doktorską, kieruje Dyrektor powoływany przez Rektora, który podlega 

bezpośrednio Rektorowi i prorektorowi właściwemu ds. kształcenia 

3. Rada Szkoły Doktorskiej - powoływana przez Rektora na wniosek Dyrektora Szkoły 

(wybitni naukowcy, także zewnętrzni). Rada opiniuje przygotowane przez Dyrektora 

kierunki działalności Szkoły, w tym programy studiów oraz liczbę przyjmowanych 

doktorantów w poszczególnych dyscyplinach. 

 

§ 3 

Jednostki Ogólnouczelniane 

 

1. W Uczelni będą funkcjonować jednostki ogólnouczelniane zgrupowane w pionach 

Rektora i prorektorów. 

2. O przypisaniu danej jednostki ogólnouczelnianej do określonego pionu decyduje 

Rektor w regulaminie organizacyjnym UMCS. 

 

§ 4 

Jednostki Administracyjne 

1. W Uczelni będą funkcjonować jednostki administracyjne zgrupowane w pionach 

Rektora, prorektorów, Kanclerza oraz zastępców Kanclerza. 

2. O przypisaniu danej jednostki administracyjnej do określonego pionu decyduje Rektor 

w regulaminie organizacyjnym UMCS. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                   

 

    Przewodniczący Senatu UMCS 

      REKTOR 

                                 

 

 

                            prof. dr hab. Stanisław Michałowski   

 

 

 


