
M O N I T O R

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 541

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-110/17

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL1

Na podstawie § 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się zakres kompetencji Prorektorow.

§ 2

Określa się zakres kompetencji Prorektora ds. ogolnoch:

1) zastępuje Rektora podczas jego nieobecności w sprawach dotoczącoch Uniwersotetu;

2) odpowiada za politokę  inansową Uniwersotetu;

3) koordonuje politokę personalną w zakresie pracownikow niebędącoch nauczocielami akademickimi;

4) sprawuje nadzor nad majątkiem Uniwersotetu;

5) sprawuje  nadzor  nad  opracowaniem  i  właściwą realizacją planu  rzeczowo- inansowego,

z uwzględnieniem planow inwestocji i remontow;

6) sprawuje nadzor nad gospodarką zamowieniową i magazonową Uniwersotetu;

7) odpowiada za wspołpracę ze związkami zawodowomi  unkcjonującomi w Uniwersotecie;

8) dba o sprawo socjalno-botowe pracownikow Uniwersotetu;

9) odpowiada  za  kształtowanie  przedsiębiorczości  akademickiej  (we  wspołpraco  z  Prorektorem

ds. nauki i kształcenia);

10) odpowiada  za  wspołpracę z   undacjami  i  stowarzoszeniami  wspierającomi  Uniwersotet,

w szczegolności Fundacją Potulicką, Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Uniwersotecką w  Stalowej

Woli oraz Fundacją  entrum Edukacojno-Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim.

1Tekst jednolito uwzględniająco zmiano wprowadzone zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-82/18 z dnia 12 września
2018 r. (Monitor KUL poz. 365) w sprawie zmiano zarządzenia Rektora KUL nr ROP-0101-110/17 z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie określenia kompetencji Prorektorow KUL.



§ 3

Określa się zakres kompetencji Prorektora ds. nauki i kształcenia:

1) odpowiada za przogotowanie, wdrazanie i modo ikację strategii rozwoju KUL;

2) koordonuje politokę personalną w zakresie pracownikow będącoch nauczocielami akademickimi, w

tom odpowiada za stan kadro naukowej womaganej do nadawania stopni naukowoch i prowadzenia

kierunkow studiow, koordonuje proces womiano pracownikow, koordonuje i sprawuje nadzor nad

procesem kształcenia nauczocieli akademickich w zakresie doskonalenia metodoki nauczania oraz

sprawuje nadzor nad okresową oceną nauczocieli akademickich;

3) odpowiada  za  proces  rekrutacji  na  studia  I  i  II  stopnia,  studia  jednolite  magisterskie,  studia

doktoranckie,  studia  podoplomowe  oraz  kurso  dokształcające  i  szkolenia  specjalistoczne  oraz

wspołuczestniczo w procesie decozojnom w zakresie  promocji  rekrutacji  na studia I  i  II  stopnia,

studia jednolite magisterskie,  studia doktoranckie,  studia podoplomowe oraz kurso dokształcające

i szkolenia specjalistoczne prowadzone przez Uniwersotet;

4) sprawuje  nadzor  nad  terminowom  przekazowaniem  przez  wszostkie  jednostki  organizacojne,

zaktualizowanoch  treści  przeznaczonoch  do  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  Uniwersotetu

dotoczącej działalności właściwej jednostki;

5) sprawuje nadzor nad tworzeniem planow i programow studiow stacjonarnoch i niestacjonarnoch w

Uniwersotecie (I i II stopnia, jednolitoch magisterskich, doktoranckich);

6) odpowiada  za  jakoś́ kształcenia  w  Uniwersotecie,  w  tom nadzoruje  proces  wewnętrznej  oceno

jakości kształcenia, nadzoruje pracę dodaktoczną w Uniwersotecie i odpowiada za jej prawidłowo

przebieg;

7) odpowiada za politokę Uniwersotetu w zakresie  badan naukowoch,  w tom podejmuje decozje w

sprawie podziału środkow  inansowoch na badania;

8) sprawuje  nadzor  nad  pozoskiwaniem  i  realizacją międzonarodowoch  i  krajowoch  projektow

 inansowanoch ze środkow zewnętrznoch oraz odpowiada za komercjalizację nauki i wspołpracę ze

środowiskami gospodarczomi i otoczeniem biznesu (w uzgodnieniu z Prorektorem ds. ogolnoch);

9) sprawuje nadzor nad akredotacją kierunkow studiow w Uniwersotecie;

10) sprawuje nadzor nad działalnością dziekanatow;

11) odpowiada za kształtowanie wspołpraco z Uniwersotetem Trzeciego Wieku oraz sprawuje nadzor nad

 unkcjonowaniem procesu kształcenia ustawicznego w Uniwersotecie, jak rowniez sprawuje nadzor

nad   unkcjonowaniem  ośrodkow  badan w  Uniwersotecie  oraz  odpowiada  za  kształtowanie

wspołpraco z ośrodkami naukowomi, w szczegolności ze szkołami wozszomi na obszarze miasta

Lublin oraz Towarzostwem Naukowom KUL;

12) sprawuje  nadzor  nad   unkcjonowaniem  Biblioteki  Uniwersoteckiej,  w  tom  bibliotek

specjalistocznoch;

13) (skreślony).

§ 4

Określa się zakres kompetencji Prorektora ds. studentow i kontaktow międzonarodowoch:

1) dba  o  wochowanie  i   ormowanie  studentow  i  doktorantow  w  duchu  chrześcijanskiego  sostemu

wartości;

2) odpowiada za kontakto międzonarodowe Uniwersotetu oraz koordonuje wspołpracę Uniwersotetu z



zagranicznomi ośrodkami naukowomi;

3) koordonuje i nadzoruje proces womiano międzonarodowej i krajowej studentow i doktorantow;

4) odpowiada za przogotowanie, modo ikacje i wokonanie regulaminow studiow;

5) odpowiada za wspołpracę z  uszpasterstwem Akademickim;

6) sprawuje  nadzor  nad  organizacją  praktok  studenckich  oraz  nad  działalnością organizacojną,

kulturalną studentow i doktorantow oraz  unkcjonowaniem samorządu studenckiego i doktoranckiego

oraz innoch organizacji  studenckich,  w tom studenckim ruchem naukowom w Uniwersotecie,  jak

rowniez nad działalnością rzecznika doscoplinarnego ds. studentow i doktorantow;

7) dba  o  sprawo  socjalno-botowe  studentow  i  doktorantow,  sprawuje  nadzor  nad  procesem

przoznawania stopendiow oraz sprawuje nadzor nad domami akademickimi;

8) sprawuje nadzor nad wokorzostaniem  unduszu pomoco materialnej;

9) sprawuje nadzor nad działalnością kulturalną Uniwersotetu, w szczegolności działalnością teatrow

i  horu Akademickiego;

10) sprawuje nadzor nad  unkcjonowaniem Wodziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczenstwie w

Stalowej Woli, Studium Wochowania Fizocznego i Sportu oraz Studium Praktocznej Nauki Jęzokow

Obcoch;

11) sprawuje nadzor nad obecnością podmiotow zewnętrznoch w przestrzeni Uniwersotetu.

12)  koordonuje  działania  związane  z  przogotowaniem wnioskow o  przoznanie  orderow i  odznaczen

panstwowoch oraz nagrod resortowoch, a takze totułow, medali i woroznien wewnętrznoch.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersotetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 sierpnia

2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorow KUL (Monitor KUL z 2016 r., poz. 407, ROP-

0101-104/16).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w zocie z dniem podpisania.

 Rektor KUL: 

ks. pro . dr hab. Antoni  ębinski 


	MONITOR

