
 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 46/2022 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 14 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania kierowników katedr  

oraz osób czasowo kierujących katedrą 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574), w związku z § 21 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie  z dnia 29 maja 2019 r. (tekst jednolity) zarządza się,  

co następuje: 

 

§ 1 

Zarządzenie określa szczegółowe zasady powoływania i odwoływania kierowników katedr  

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwanym dalej: „UMCS” lub 

„Uniwersytet”.  

 

§ 2  

1. Kierownika katedry powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dyrektora instytutu, 

złożony po zasięgnięciu opinii rady naukowej instytutu. 

2. Wniosek dyrektora instytutu, o którym mowa w ust. 1, przedstawiany  

do zaopiniowania radzie naukowej instytutu powinien zawierać argumentację 

przemawiającą za powołaniem lub odwołaniem kierownika katedry. Do wniosku 

powinien być załączony wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych kandydata  

z ostatnich pięciu lat. 

 

§ 3 

1. Kierownikiem katedry może zostać nauczyciel akademicki posiadający co najmniej 

stopień naukowy doktora habilitowanego.  

2. Powołanie na funkcję kierownika katedry następuje na okres czterech lat. 

3. Kierownik katedry jest bezpośrednim przełożonym pracowników katedry.  



§ 4 

1. W przypadku czasowego nieobsadzenia funkcji kierownika katedry lub nieobecności 

kierownika trwającej dłużej niż trzy miesiące Rektor, po zasięgnięciu opinii dyrektora 

instytutu, może powierzyć pełnienie obowiązków kierownika katedry nauczycielowi 

akademickiemu zatrudnionemu w danej katedrze. 

2. Do pełniącego obowiązki kierownika katedry stosuje się przepisy dotyczące 

kierownika katedry, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.  

3. Rektor powierzając pełnienie obowiązków kierownika katedry określa termin 

powierzenia obowiązków. 

4. Termin powierzenia obowiązków kierownika katedry nie może być dłuższy niż  

12 miesięcy.  

 

§ 5 

1. W przypadku braku możliwości powołania kierownika katedry Rektor,  

po zasięgnięciu opinii dyrektora instytutu, może powołać kuratora katedry. 

2. Kuratorem katedry może być nauczyciel akademicki zatrudniony w innej wewnętrznej 

jednostce organizacyjnej danego instytutu. 

3. Do kuratora katedry stosuje się przepisy dotyczące kierownika katedry,  

z zastrzeżeniem ust. 4-5.  

4. Kurator katedry podejmuje wyłącznie niezbędne działania zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie katedry. 

5. Rektor powołując kuratora katedry określa okres powołania, nie dłuższy niż  

12 miesięcy. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                       R E K T O R  

 

 

       prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

 


