
 



S T A T U T  
Wydziału Teologicznego  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Wprowadzenie 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kontynuuje chlubne tradycje Uniwersytetu 

Stefana Batorego w Wilnie i Jana Kazimierza we Lwowie. Nawiązując do tych tradycji 

powołuje Wydział Teologiczny. Powstaje on na bazie następujących jednostek naukowych: 

Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej im. błogosławionego Stefana 

W. Frelichowskiego, Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej 

i Akademickiego Instytutu Filialnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, 

Sekcja św. Jana Chrzciciela z siedzibą we Włocławku. Najstarszą z tych instytucji jest Wyższe 

Seminarium Duchowne we Włocławku. Zostało ono erygowane w 1569 roku; Wyższe 

Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej i Akademicki Instytut Filialny Papieskiego 

Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela z siedzibą we Włocławku 

powstały w 1993 roku. 

Biskup Toruński, po uzyskaniu zgody Konferencji Episkopatu Polski (por. pismo 

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu, Prymasa Polski, z dnia 12.05.1998, N. 1851/98/P.) 

rozpoczął starania o kanoniczne erygowanie Wydziału Teologicznego przez Stolicę 

Apostolską.  

Wydział Teologiczny jest częścią składową państwowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu i powstał na mocy Ustawy o utworzeniu tegoż Wydziału (por. Dekret z dnia 

3.05.2001 r.), a także kanonicznego erygowania przez Stolicę Apostolską (Dekret 

Kongregacji Wychowania Katolickiego z dnia 3.05.2001 r).  

Wydział Teologiczny rządzi się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, zwłaszcza 

kanonami 815-820, Konstytucją Apostolską Veritatis Gaudium papieża Franciszka (z dnia 

8 grudnia 2017 r.), postanowieniami Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą 

Polską z dnia 28 lipca 1993 r. oraz innymi dokumentami wydanymi przez Stolicę Apostolską 

w sprawie uniwersytetów i wydziałów kościelnych. 

Wyższe Seminaria Duchowne Diecezji Toruńskiej, Diecezji Włocławskiej i Diecezji 

Pelplińskiej zachowują własną odrębność organizacyjną. Studenci tych Seminariów studiują 

i zdobywają stopnie akademickie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi.  

Rozdział I 

Natura i cele Wydziału Teologicznego 

Art. 1 

1. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest erygowany przez 

Stolicę Apostolską i odpowiada wymogom stawianym tego rodzaju wydziałom kościelnym, 

a w swojej działalności rządzi się przepisami zawartymi w odpowiednich dokumentach 

kościelnych.  



2. Wydział ten jest integralną częścią państwowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu i działa również w oparciu o przepisy państwowe. 

3. Przepisy statutowe Uniwersytetu uznają tożsamość kościelną Wydziału Teologicznego 

i jego niezbędną zależność od Władz kościelnych. Wzajemne relacje między 

Uniwersytetem   a Wydziałem reguluje specjalna Umowa podpisana przez 

Przewodniczącego Episkopatu Polski, Prymasa Polski i Biskupa Toruńskiego oraz Ministra 

Edukacji Narodowej Rządu Polskiego i Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (por. 

Umowa z dnia 29.05.2001 r).  

4. Wydział podlega ocenie przez Agencję Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości 

Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO) oraz, zgodnie 

z prawem polskim, przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).  

Art. 2 

1. Zadaniem Wydziału Teologii jest pogłębienie i systematyczne wyjaśnianie, zgodnie 

z właściwą jej metodą, nauki katolickiej – zaczerpniętej z największą troską z Bożego 

Objawienia; ponadto poszukuje rzetelnych rozwiązań ludzkich problemów w świetle 

tegoż Objawienia (Veritatis Gaudium, art. 69).  

2. Studium Pisma Świętego winno być jakby duszą teologii, która opiera się – jako na 

odwiecznym fundamencie – na Słowie Bożym spisanym, łącznie z żywą Tradycją 

(Veritatis Gaudium, art. 70).  

3. Dyscypliny teologiczne winny być nauczane w taki sposób, aby było jasno ukazane ich 

organiczne powiązanie oraz zostały podkreślone różne aspekty lub wymiary, które 

wewnętrznie należą do charakteru właściwego nauce świętej, przede wszystkim biblijne, 

patrystyczne, historyczne, liturgiczne i pastoralne. Studenci winni być następnie 

doprowadzeni do głębokiego przyswojenia materii i wraz z kształtowaniem syntezy 

osobistej oraz nabyciem metody badań naukowych, stawali się w ten sposób zdolnymi do 

odpowiedniego przedstawienia świętej doktryny (Ordinationes, art. 53).  

4. W nauczaniu należy zachowywać przepisy zawarte w dokumentach Soboru 

Watykańskiego II (por. zwłaszcza Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei 

Verbum AAS 58 [1966], s. 817 nn; Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius AAS 58 

[1966] s. 713 nn), jak również w ostatnich dokumentach Stolicy Apostolskiej (por. 

zwłaszcza Paweł VI, Lumen Ecclesiae de S. Thoma Akwinu, do O. Wincenta  

de Couesnongle, O.P., 20 listopada 1974 r. AAS 66 [1974] s. 673 nn; Sacrae Cong. pro 

Institutione Catholica Litteras: De institutione Theologica [22 lutego 1976];  

De institutione canonistica [1 marca 1975]; De institutione philosophica [20 stycznia 

1972], De institutione liturgica [3 giu.1979]; De institutione in mediis communicationis  

[19 marca 1986]; De institutione in doctrina sociali Ecclesiae [30 grudnia 1988];  

De Patrum Ecclesiae studio [10 listopada 1989].; De institutione circa matrimonium  

et familiam [19 marca1995]), na ile dotyczą one także studiów akademickich 

(Ordinationes, art. 54).  

5. Prawda objawiona winna być rozważana również w powiązaniu z osiągnięciami 

naukowymi bieżącej epoki, jej wykład winien być dostosowany – bez zmieniania prawdy 

– do mentalności i charakteru każdej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii 

i mądrości narodów, z wykluczeniem jakiejkolwiek formy wszelkiego synkretyzmu 

i fałszywego partykularyzmu. Należy starannie badać, wybierać i przyjmować pozytywne 



wartości znajdujące się w różnych filozofiach i kulturach; nie można jednak akceptować 

systemów i metod, których nie da się pogodzić z wiarą chrześcijańską (Veritatis Gaudium, 

art. 71).  

6. Należy dokładnie omawiać zagadnienia ekumeniczne, zgodnie z przepisami wydanymi 

przez właściwą władzę kościelną. Należy analizować relacje z religiami 

niechrześcijańskimi oraz badać problemy wynikające z ateizmu oraz innych nurtów 

współczesnej kultury (Veritatis Gaudium, art. 72).  

7. W studium i nauczaniu nauki katolickiej zawsze powinna objawiać się wierność wobec 

Nauczycielskiego Urzędu Kościoła (Veritatis Gaudium, art. 73).  

8. Do zadań Wydziału Teologicznego w szczególności należy:  

1) udzielenie wyższego wykształcenia w zakresie teologii alumnom wyższych 

seminariów duchownych i przygotowanie ich do podjęcia posługi prezbitera;  

2) kształcenie osób świeckich i zakonnych oraz przygotowanie ich do pracy 

katechetycznej w szkole oraz w różnych sektorach duszpasterskiej działalności 

Kościoła; 

3) promowanie i prowadzenie permanentnego dokształcania i formacji duchownych 

i świeckich, w tym szafarzy Kościoła; 

4) przygotowywanie samodzielnych pracowników naukowych;  

5) prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk kościelnych; 

6) organizowanie sympozjów, publicznych wykładów, kursów specjalnych  

i konkursów wiedzy;  

7) współpraca z innymi kościelnymi uniwersytetami, wydziałami i centrami 

badawczymi w Polsce i poza jej granicami. 

8) współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi świeckimi uniwersytetami, 

wydziałami i centrami badawczymi, z zachowaniem swojej tożsamości; 

9) aktywne udzielanie pomocy Kościołom lokalnym, jak i Kościołowi powszechnemu 

w całokształcie dzieła ewangelizacji.  

Art. 3 

1. Zakres badań naukowych i kształcenie studentów rozciąga się na nauki teologiczne, 

filozoficzne i humanistyczne, wymagane do pełnego studium teologii i określone 

w Zarządzeniach wykonawczych do Konstytucji Apostolskiej Veritatis Gaudium (por. art. 

30-34. 53-59).  

2. Dla należytego wypełniania zadań badawczych i dydaktycznych Wydział Teologiczny 

posiada 5 katedr z pracowniami, a mianowicie:  

a) Katedra teologii historycznej z pracowniami: biblistyki; historii Kościoła; patrologii 

i antyku chrześcijańskiego;  

b) Katedra teologii systematycznej z pracowniami: teologii fundamentalnej i religiologii; 

teologii dogmatycznej i ekumenizmu; teologii moralnej i duchowości;  

c) Katedra teologii praktycznej z pracowniami: liturgiki; teologii pastoralnej; homiletyki 

i środków przekazu wiary; katechetyki; 

d) Katedra nauk społecznych i prawa kanonicznego z pracowniami: katolickiej nauki 

społecznej; pedagogiki chrześcijańskiej oraz prawa kanonicznego;  

e) Katedra filozofii chrześcijańskiej.  



3. Na wydziale istnieją także wydziałowe pracownie naukowo-dydaktyczne: pracownia 

tomizmu biblijnego; pracownia nowych metod analizy literackiej Biblii; pracownia 

„Laboratorium św. Jana Pawła II”; pracowania Szlaku św. Jakuba Apostoła.  

4. W zależności od potrzeb Rada Dziekańska może, za zgodą Wielkiego Kanclerza  

i po uzyskaniu aprobaty Kongregacji Wychowania Katolickiego, wnioskować do Senatu  

o utworzenie nowych katedr i pracowni. 

Art. 4 

1. Rada Dziekańska posiada prawo do opracowania własnego regulaminu, który zatwierdza 

Kongregacja Wychowania Katolickiego. Zmiany regulaminu wymagają zatwierdzenia tejże 

Kongregacji. 

2. Regulamin Wydziału, program studiów, regulamin studiów i regulamin egzaminów 

magisterskich, licencjackich i doktorskich uchwala Rada Dyscypliny Naukowej Teologii 

zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi. Nad ich zgodnością  

z przepisami kościelnymi czuwa Wielki Kanclerz, a z przepisami państwowymi Rektor 

Uniwersytetu. 

3. Na Wydziale Teologicznym nadaje się stopnie naukowe i występuje o tytuł naukowy 

zgodnie z przepisami kościelnymi. 

4.  Wydział Teologiczny posługuje się własną pieczęcią, podobnie jak inne wydziały 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Rozdział II 

Wspólnota akademicka i jej zarząd  

Art. 5 

Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

którym jest Biskup Toruński, a w wypadku wakansu stolicy biskupiej pełniący urząd rządcy 

diecezji, reprezentuje Stolicę Świętą wobec wydziału i jedocześnie wydział wobec Stolicy 

Świętej, a w sprawach szczególnych także wobec władz państwowych.  

Art. 6  

Wielki Kanclerz:  

1) troszczy się o istnienie i rozwój Wydziału; promuje jego pracę naukową i tożsamość 

kościelną; troszczy się o to, aby doktryna katolicka była w pełni strzeżona, a statuty 

i przepisy nadane przez Stolicę Apostolską wiernie przestrzegane;  

2) popiera jedność wszystkich członków wspólnoty akademickiej i umacnia więź pracowników 

i studentów Wydziału z Kościołem lokalnym i powszechnym;  

3) aprobuje kandydatów na dziekana zgłoszonych przez Przewodniczącego Uniwersyteckiej 

Komisji Wyborczej;  

4) przedkłada Kongregacji Wychowania Katolickiego wniosek o zatwierdzenie nowo 

wybranego Dziekana i przyjmuje od niego wyznanie wiary; 

5) przedkłada Kongregacji Wychowania Katolickiego wnioski o nihil obstat dla 

wykładowców zanim zostaną promowani na najwyższy stopień dydaktyczny (profesor) 



oraz dla proponowanych przez Wydział Teologiczny kandydatów do doktoratu honoris 

causa (por. Veritatis Gaudium, art. 27 § 2);  

6) udziela, a w razie konieczności cofa misję kanoniczną nauczycielom akademickim, 

zgodnie z przepisami Konstytucji;  

7) informuje Kongregację ds. Edukacji Katolickiej o stanie naukowym, moralnym 

i ekonomicznym Wydziału, i co pięć lat przesyła jej okresowe szczegółowe sprawozdanie o 

jego stanie i planie strategicznym wraz ze swoją opinią, zgodnie ze schematem ustalonym 

przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej;  

8) na wniosek Dziekana mianuje duszpasterza wspólnoty akademickiej Wydziału; 

9) nadzoruje wydatkowanie środków kościelnych przeznaczonych na działalność Wydziału; 

10) przedkłada Stolicy Świętej do zatwierdzenia Statuty Wydziału.  

Art. 7  

 

1. Dziekan kieruje Wydziałem i reprezentuje go.  

2. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników oraz przełożonym i opiekunem 

studentów Wydziału; czuwa nad sprawami naukowymi, wychowawczymi, 

administracyjnymi Wydziału.  

3. Dziekan może brać udział w posiedzeniach jednostek organizacyjnych Wydziału. 

4. Dziekan dysponuje korespondencją urzędową dotyczącą Wydziału; wszystkie pisma 

jednostek organizacyjnych Wydziału i ich organów może zaopatrzyć swoją opinią. 

Art. 8  

Do zadań dziekana należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością wydziału;  

2) opracowanie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią rozwoju Uniwersytetu;  

3) dysponowanie środkami finansowymi wydziału zgodnie z zasadami obowiązującymi 

na Uniwersytecie;  

4) pełnienie funkcji przełożonego nauczycieli akademickich;  

5) pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego dziekanatu;  

6) pełnienie funkcji opiekuna studentów wydziału;  

7) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia;  

8) wyznaczenie zakresów działania prodziekanów;  

9) realizowanie polityki osobowej na wydziale;  

10) podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych, niezastrzeżonych do właściwości 

organów lub innych funkcji kierowniczych Uniwersytetu;  

11) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;  

12) reprezentowanie wydziału;  

13) powoływanie pełnomocników dziekana;  

14) powoływanie komisji wydziałowych po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej;  

15) przydzielanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników wydziału;  

16) organizowanie pracy Rady Dziekańskiej;  

17) przyjmowanie lub usuwanie studentów zgodnie ze statutem;  



18) aktualizowanie przynajmniej raz w roku danych wydziału w bazie danych 

Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej;  

19) informowanie Wielkiego Kanclerza i Rektora Uniwersytetu o sprawach dotyczących 

Wydziału;  

20) organizowanie współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu w zakresie 

interdyscyplinarnych programów dydaktycznych oraz z placówkami naukowymi 

krajowymi i zagranicznymi  

21) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy na Wydziale. 

22) wykonywanie innych zadań przekazanych przez Rektora i Wielkiego Kanclerza 

Wydziału.  

Art. 9  

1. Wyboru dziekana spośród duchownych, posiadających tytuł profesora albo stopień 

doktora habilitowanego, na okres czterech lat dokonuje ogólne zebranie pracowników 

wydziału, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy, pracownicy 

dziekanatu oraz studenci wydziału będący członkami kolegium elektorów.  

2. Ogólne zebranie pracowników zwołuje i przewodniczy mu przewodniczący lub zastępca 

przewodniczącego komisji wyborczej Uniwersytetu niebędący pracownikiem wydziału. 

Przewodniczącemu zebrania nie przysługuje prawo głosowania.  

3. Kandydatów na dziekana może zgłosić każdy pracownik wydziału, o którym mowa 

w ust. 1.  

4. Zgłoszenie składa się na piśmie z uzasadnieniem na ręce przewodniczącego komisji 

wyborczej uniwersytetu co najmniej 14 dni przed terminem ogólnego zebrania 

pracowników. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata.  

5. Przewodniczący komisji wyborczej uniwersytetu występuje o aprobatę kandydatów  

do Wielkiego Kanclerza Wydziału.  

6. Przewodniczący ogłasza listę kandydatów co najmniej 7 dni przed terminem ogólnego 

zebrania pracowników.  

7. Kandydata wybiera się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy pracowników wydziału, o których mowa w ust. 1.  

8. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów przeprowadza się 

dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów. Za wybranego uważa się 

kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów. O wyborze kandydata 

przewodniczący komisji wyborczej Uniwersytetu informuje niezwłocznie Rektora oraz 

Wielkiego Kanclerza Wydziału, który niezwłocznie przedstawia go Kongregacji 

ds. Edukacji Katolickiej z prośbą o zatwierdzenie. Po jego otrzymaniu Rektor powołuje 

dziekana.  

9. Wybór dziekana dokonuje się zgodnie z kalendarzem wyborczym Uniwersytetu.  

10. Wielki Kanclerz przyjmuje wyznanie wiary od wybranego dziekana.  

11. Jeżeli dziekan przestaje pełnić swą funkcję przed upływem kadencji, ogólne zebranie 

pracowników, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyboru nowego dziekana na pozostały 



okres kadencji, o ile okres ten nie jest krótszy niż sześć miesięcy. Wyboru dokonuje się 

zgodnie z ustaleniami ust. 1-9.  

12. Liczba kadencji przez które dziekan może pełnić swoją funkcję jest nieokreślona.  

Art. 10  

1. Dziekan kieruje wydziałem przy pomocy nie więcej niż trzech prodziekanów, w tym 

prodziekana do spraw studenckich.  

2. Zakres działalności prodziekanów określa dziekan. 

3. Prodziekanów powołuje na wniosek dziekana rektor, na czteroletnią kadencję, z grupy 

profesorów, profesorów Uniwersytetu bądź adiunktów zatrudnionych na Wydziale.  

4. Prodziekani muszą uzyskać aprobatę Wielkiego Kanclerza Wydziału. 

Art. 11  

1. Organem opiniodawczo-doradczym dziekana jest Rada Dziekańska, w skład której 

wchodzą:  

1) Dziekan jako jej przewodniczący;  

2) Prodziekani;  

3) Przewodniczący Rady Dyscypliny;  

4) Kierownicy katedr;  

5) Przedstawiciele samorządu studentów wydziału;  

6) Rektorzy seminariów duchownych afiliowanych do Wydziału 

7) Kierownik dziekanatu.  

2. Liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 5, stanowi 20% członków Rady 

Dziekańskiej. Liczbę przedstawicieli samorządu studentów wydziału zaokrągla się w dół.  

3. W posiedzeniach Rady Dziekańskiej ma prawo uczestniczyć Wielki Kanclerz Wydziału.  

Art. 12  

1. Do kompetencji Rady Dziekańskiej należy w szczególności:  

1) Opiniowanie sposobu wyłaniania kandydatów na kierowników katedr;  

2) Opiniowanie strategii rozwoju wydziału;  

3) Omawianie spraw bieżących dotyczących wydziału;  

4) Opiniowanie planu finansowego wydziału; 

5) Opiniowanie projektu statutu wydziału;  

6) Opiniowanie regulaminu studiów;  

7) Powoływanie komisji wydziałowych dla załatwienia określonej sprawy  

lub wyrażenia opinii;  

8) Troska o jakość kształcenia na Wydziale;  

9) Przeprowadzenie okresowej oceny nauczycieli akademickich.   

Art. 13 

1. Rada Dyscypliny Naukowej Teologii jest kolegialnym organem władzy w sprawach 

naukowych oraz dydaktycznych.  

2. W skład Rady Dyscypliny wchodzą:  



1)  wszyscy reprezentujący dyscyplinę teologii nauczyciele akademiccy posiadający 

tytuł profesora lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego;  

2) 25 % nauczycieli akademickich (nie mniej niż jeden) posiadający stopień 

naukowy doktora reprezentujących dyscyplinę teologii;  

3) 10 % pozostałych nauczycieli akademickich (nie mniej niż jeden) 

reprezentujących dyscyplinę teologii;  

4) Prodziekani o ile nie zostali wybrani w grupach nauczycieli akademickich,  

o których mowa w ust. 2 pkt. 2.  

5) Jeden przedstawiciel doktorantów reprezentujących dyscyplinę teologii.  

3. Liczbę członków wynikającą z udziału procentowego określonego w ust. 2 pkt. 2-3 

zaokrągla się w górę.  

4. Jeśli na wydziale pracuje mniej niż trzydziestu nauczycieli akademickich w skład Rady 

Dyscypliny wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy reprezentujący dyscyplinę 

teologii oraz przedstawiciel doktorantów reprezentujący dyscyplinę teologii.  

5. Kadencja Rady Dyscypliny trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji 

senatu.  

Art. 14 

1. Do Kompetencji Rady Dyscypliny należy:  

1) nadawanie stopni naukowych;  

2) nadzorowanie studiów doktoranckich;  

3) opiniowanie programów studiów na kierunku teologia;  

4) wskazywanie kierunków polityki kadrowej w ramach dyscypliny teologii;  

5) opiniowanie kryteriów oceny i awansu nauczycieli akademickich;  

6) opiniowanie wniosków o awanse i zatrudnienie na stanowisku nauczyciela 

akademickiego;  

7) zajmowanie stanowiska w sprawach badań naukowych, rozwoju i kształcenia 

w zakresie teologii.  

Art. 15 

1. Rada Dyscypliny odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, w sposób zapewniający 

terminową realizację zadań, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze.  

2. Z każdego posiedzenia Rady Dyscypliny sporządza się protokół. 

3. Członkowie Rady Dyscypliny zobowiązani są do zachowania sekretu w następujących 

sprawach: 

1) personalnych;  

2) które wyraźnie zostały określone przez Radę jako poufne.  

4. W posiedzeniach Rady Dyscypliny ma prawo uczestniczyć Wielki Kanclerz Wydziału. 

Nie bierze on udziału w głosowaniach.  

Art. 16 

1. Pracami Rady Dyscypliny kieruje przewodniczący Rady Dyscypliny, którego na 

czteroletnią kadencję powołuje Senat Uniwersytetu.  



2. Kandydata na przewodniczącego wybiera Rada Dyscypliny spośród swoich członków 

z grupy profesorów, profesorów Uniwersytetu i doktorów habilitowanych 

reprezentujących dyscyplinę naukową „teologia”.  

3. Kandydata wybiera się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków rady dyscypliny naukowej.  

4. Kandydat musi uzyskać aprobatę Wielkiego Kanclerza Wydziału.  

5. W przypadku braku aprobaty ze strony Wielkiego Kanclerza przeprowadza się ponownie 

procedurę, o której mowa w ust. 2-3.  

Art. 17 

1. Kierowników Katedr powołuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowanego przez Radę 

Dziekańską. 

2. Kierownikiem katedry może być profesor, doktor habilitowany, a w drodze wyjątku  

– doktor. Z końcem roku akademickiego kierownicy Katedr składają sprawozdanie 

dziekanowi Wydziału. 

3. Zadania kierowników Katedr określa regulamin uchwalony przez Radę Dziekańską. 

4. W razie potrzeby kuratorem katedry lub zakładu może być kierownik innej katedry lub 

zakładu albo profesor lub doktor habilitowany zatrudniony w Wydziale w niepełnym 

wymiarze czasu pracy.  

Rozdział III  

Wykładowcy  

Art. 18  

1. Stałymi pracownikami Wydziału Teologicznego mogą być osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje, zachowujące naukę Kościoła katolickiego, kierujące się 

w życiu zasadami moralności chrześcijańskiej oraz spełniające warunki określone 

w państwowej ustawie o szkolnictwie wyższym. 

2. Na Wydziale mogą w wyjątkowych wypadkach być zatrudnione osoby kompetentne  

w zakresie teologii wyznań chrześcijańskich innych niż katolickie a także innych religii, 

należące do innych niż Kościół katolicki Kościołów lub związków wyznaniowych,  

z zachowaniem artykułu 18 Ordinationes ad CA „Sapientia Christiana” oraz artykułów 

191-195 „Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu”.  

Nie mogą one jednak nauczać dyscyplin teologii katolickiej.  

3. Nauczycielami akademickimi są pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni 

i dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 

1) profesora (dawniej profesor zwyczajny)  

2) profesora Uniwersytetu (dawniej profesor nadzwyczajny) 

3) adiunkta  

4) asystenta.  

4. Nauczyciele akademiccy muszą posiadać odpowiednio: profesor tytuł naukowy profesora; 

profesor Uniwersytetu stopień doktora habilitowanego; adiunkt stopień doktora; asystent co 

najmniej tytuł magistra.  



5. Okres do uzyskania awansu na poszczególne stopnie nie może być krótszy niż trzy lata.  

6. Poza stałymi nauczycielami akademickimi na Wydziale mogą być zatrudnione osoby na 

zajęciach zleconych, z zachowaniem przepisów państwowych i kościelnych.  

7. Zgodnie ze statutem Uniwersytetu na Wydziale powinno pracować nie mniej niż 25 

nauczycieli akademickich (po 5 w każdej katedrze), w tym co najmniej trzech z wymaganymi 

kwalifikacjami filozoficznymi.  

Art. 19  

1. Sposób zatrudniania pracowników Wydziału i ich awanse naukowe określają przepisy 

państwowe, statut uczelni oraz przepisy kościelne. 

2. Nauczyciela akademickiego zatrudnia Rektor na wniosek dziekana zaopiniowanego przez 

Radę Dyscypliny zgodnie z przepisami ustawy, statutu oraz przepisów prawa pracy. 

3. Przed zatrudnieniem kandydat podpisuje z dziekanem umowę o odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za brak obyczajności w życiu oraz za nauczanie bądź głoszenie 

nieautentycznej doktryny Kościoła katolickiego, a także o konsekwencji zwolnienia, jeśli 

Wielki Kanclerz cofnie misję kanoniczną lub zezwolenie na pracę na Wydziale. 

4 Nauczyciele akademiccy, którzy zajmują się dyscyplinami odnoszącymi się do wiary 

i moralności, przed objęciem stanowiska muszą uzyskać misję kanoniczną od Wielkiego 

Kanclerza i złożyć wobec dziekana wyznanie wiary. Pozostali nauczyciele akademiccy, 

przed objęciem stanowiska muszą uzyskać pozwolenie Wielkiego Kanclerza na nauczanie 

na Wydziale Teologicznym. 

5. Po misję kanoniczną lub pozwolenie na nauczanie w Wydziale Teologicznym do 

Wielkiego Kanclerza zwraca się dziekan. 

6. Wszyscy wykładowcy zanim zostaną promowani na najwyższy stopień dydaktyczny 

(profesor) wymagają nihil obstat Stolicy Apostolskiej (zob. Veritatis Gaudium art. 27 § 2).  

Art. 20 

1. Nauczyciel akademicki Wydziału Teologicznego podlega odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za brak obyczajności w życiu oraz za nauczanie bądź głoszenie 

nieautentycznej doktryny Kościoła katolickiego.  

2. W razie zarzutu co do przewinienia, o którym mowa w Art. 13, ust. 3, dziekan najpierw 

przeprowadza z nauczycielem akademickim stosowną rozmowę. Jeżeli rozmowa ta okaże 

się nieskuteczna, sprawę zleca powołanej do tego komisji, złożonej przynajmniej z trzech 

członków Rady Dziekańskiej. 

3. Gdyby środki wymienione w ust. 2 okazały się niewystarczające, dziekan przekazuje 

sprawę Wielkiemu Kanclerzowi, który rozpatruje ją wspólnie z ekspertami. Wśród 

ekspertów powinien znaleźć się przynajmniej jeden przedstawiciel Wydziału. 

4. W przypadkach poważniejszych lub nie cierpiących zwłoki, jeżeli tego wymaga dobro 

duchowe studentów bądź wiernych, Wielki Kanclerz, może zawiesić nauczającego 

w prawach dopóki nie zakończy się normalne postępowanie wyjaśniające;  

o tym zawieszeniu oraz czasowym wakacie katedry powiadamia Rektora Uniwersytetu. 



5. Jeżeli zarzuty wobec nauczyciela akademickiego zostaną potwierdzone, Wielki Kanclerz 

może cofnąć mu misję kanoniczną lub pozwolenie na nauczanie na Wydziale. Przed 

podjęciem takiej decyzji wysłuchuje opinii obwinionego i Rady Dziekańskiej.  

6. Decyzję cofnięcia misji kanonicznej nauczycielowi akademickiemu Wielki Kanclerz 

przekazuje: Dziekanowi Wydziału i Rektorowi Uniwersytetu, który wszczyna odpowiednie 

postępowanie. 

7. Cofnięcie misji kanonicznej lub pozwolenia na nauczanie jest wynikiem zerwania 

warunków podpisanej przy zatrudnieniu umowy, o której mowa w art. 13, ust. 3.  

Na zwolniony etat Rektor zatrudnia na Wydziale Teologicznym nową osobę zgodnie  

z obowiązującymi przepisami państwowymi i kościelnymi określonymi w ustawach, 

statucie i niniejszym regulaminie.  

8. Sprawę nauczyciela akademickiego podejrzanego o dokonanie plagiatu lub innych form 

nieuczciwości naukowej Dziekan Wydziału przekazuje Rektorowi Uniwersytetu,  

który podejmuje odpowiednie procedury zgodnie z prawem państwowym.  

Art. 21 

Nauczyciel akademicki, przeciwko któremu wysunięto zarzut nauczania lub głoszenia 

nieautentycznej nauki Kościoła katolickiego, ma prawo do składania wyjaśnień i obrony.  

Od decyzji Wielkiego Kanclerza obwiniony może odwołać się również do Stolicy 

Apostolskiej. Jeśli zarzuty wniesione przeciwko nauczycielowi akademickiemu nie zostaną 

potwierdzone, instancja rozpatrująca sprawę przekazuje zainteresowanemu swoją decyzję  

na piśmie. 

Art. 22 

Duchowni diecezjalni oraz osoby zakonne na podjęcie pracy na Wydziale Teologicznym 

muszą uzyskać zezwolenie własnego biskupa lub wyższego przełożonego. 

Art. 23 

1. Do obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału należy: 

1) praca naukowo-badawcza i dydaktyczna, a w przypadku profesorów i doktorów 

habilitowanych także kształcenie kadry młodszych pracowników nauki; zakres 

i wymiar obowiązków dydaktycznych określa Senat uczelni; 

2) praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i obywatelskich 

postaw studentów; 

3) udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i Wydziału, udział w posiedzeniach 

Rady Dyscypliny, pełnienie funkcji i wykonywanie czynności powierzonych  

przez władze uczelni i Wydziału. 

2. Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie działalności naukowo-dydaktycznej. 

Ocenę tę przeprowadza Rada Dziekańska, co najmniej raz na cztery lata. Pracownik, 

który otrzymał ocenę negatywną podlega ponownej ocenie po jednym roku. Druga ocena 

negatywna skutkuje zwolnieniem pracownika.  

  



Art. 24 

Nauczycielom akademickim przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, naukowego, dla 

ratowania zdrowia, jak również do kształcenia zawodowego według zasad określonych przez 

przepisy państwowe i statut uczelni.  

Art. 25 

Zatrudnienia i zwalniania pozostałych pracowników Wydziału Teologicznego,  

niebędących nauczycielami akademickimi, dokonuje Rektor Uniwersytetu na wniosek 

dziekana, stosując odpowiednie przepisy zawarte w ustawach, w statucie i w niniejszym 

regulaminie. 

Rozdział IV  

Studenci Wydziału Teologicznego 

Art. 26 

1. Studentami Wydziału mogą być zarówno duchowni jak i świeccy, w tym także alumni 

wyższych seminariów duchownych.  

2. Wydział Teologiczny jest otwarty dla wszystkich, którzy posiadając wydane zgodnie  

z prawem zaświadczenie dotyczące postawy moralnej oraz uzyskanego uprzednio 

wykształcenia, kwalifikują się do wpisania ich na listę studentów wydziału (Veritatis 

Gaudium, art. 31).  

3. Zaświadczeniem o życiu moralnym dla duchownych, seminarzystów i osób 

konsekrowanych jest zaświadczenie wydane przez własnego ordynariusza lub hierarchę, 

przełożonego lub ich delegata, dla innych – wydane przez jakiegokolwiek duchownego 

(por. Ordinationes, art. 26 § 1).  

Art. 27 

1. Przyjęcia na pierwszy rok studiów dokonuje uniwersytecka komisja rekrutacyjna  

na zasadach przyjętych przez Radę Dyscypliny i zatwierdzonych przez Senat. 

2. W przypadku kandydatów, którzy mają zostać alumnami seminarium duchownego, 

zostaje przeprowadzona przez Rektora Seminarium lub osobę przez niego uprawnioną 

rozmowa kwalifikacyjna. Ostateczna decyzja o przyjęciu należy do biskupa 

diecezjalnego lub wyższego przełożonego zakonnego. 

3. Przyjęcie do społeczności studentów Uniwersytetu i Wydziału Teologicznego następuje 

z chwilą immatrykulacji i złożenia wobec dziekana ślubowania, zgodnie ze statutem 

Uniwersytetu.  

4. Decyzję o przyjęcie na dalsze lata studiów podejmuje dziekan z zachowaniem przepisów 

regulaminu studiów.  

5. Decyzję o przyjęciu na studia uchodźców, uciekinierów oraz osób w sytuacjach 

analogicznych, nie posiadających zwyczajnie wymaganej dokumentacji podejmuje 

dziekan z zachowaniem przepisów prawa państwowego.  

  



Art. 28 

Szczegółowe prawa i obowiązki studenta określa statut Uniwersytetu oraz regulamin studiów.  

Art. 29 

1. Student Wydziału Teologicznego za zgodą dziekana może przenieść się do innej szkoły 

wyższej, a także na inny wydział Uniwersytetu, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.  

2. W przypadku przyjęcia za zgodą dziekana studenta z innej szkoły wyższej lub z innego 

wydziału, obowiązuje go zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem 

studiów Wydziału Teologicznego.  

Art. 30 

Za zgodą dziekana student może rozpocząć drugi kierunek studiów na innym wydziale lub 

w innej uczelni, jeśli ukończył poprzedni rok studiów ze średnią oceną 4,0, a także gdy 

zajęcia drugiego kierunku nie będą kolidowały z obowiązkami studenta kierunku 

podstawowego. 

Art. 31 

1. Opiekę duchową nad studentami sprawuje duszpasterz akademicki, mianowany 

w porozumieniu z dziekanem przez Wielkiego Kanclerza. 

2. Dziekan powołuje opiekuna roku studiów spośród pracowników naukowo- 

-dydaktycznych Wydziału.  

Art. 32 

1. Studenci Wydziału tworzą wydziałowy samorząd studencki, który reprezentuje ogół 

studentów, działa dla dobra Wydziału i studentów zgodnie z regulaminem 

zatwierdzonym przez Radę Wydziału.  

2. Przedstawiciele samorządu studenckiego mają głos opiniodawczy w sprawach uczelni,   

w szczególności w sprawach związanych z procesem kształcenia, wychowania oraz 

pomocy materialnej studentom.  

3. Przedstawiciele samorządu studenckiego biorą udział w posiedzeniach Rady 

Dziekańskiej i innych organów kolegialnych, zgodnie z postanowieniami statutu 

Uniwersytetu. 

Art. 33 

1. Studenci Wydziału mają prawo do zrzeszania się w stowarzyszeniach i organizacjach 

akademickich, nie sprzeciwiających się wartościom chrześcijańskim i działających pod 

opieką władz Wydziału. Stowarzyszenia i organizacje te nie powinny prowadzić 

działalności politycznej w Wydziale Teologicznym. 

2. Statuty stowarzyszeń i organizacji akademickich działających na Wydziale zatwierdza 

dziekan i Rektor. 

3. Stowarzyszenia i organizacje akademickie działające na Wydziale mają swoich 

kuratorów, których powołuje Rektor uczelni na wniosek dziekana. 

4. Na Wydziale Teologicznym mogą działać studenckie koła naukowe. 



Art. 34 

1. Dziekan skreśla studenta z listy studiujących w przypadkach określonych przez statut 

Uniwersytetu i regulamin studiów. 

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

z postanowieniami regulaminu studiów. 

Art. 35 

1. Naruszenie przez studenta przepisów prawa, a w szczególności obowiązków określonych 

w statucie uczelni oraz w regulaminie studiów, może pociągnąć za sobą 

odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną. 

2. Karą porządkową jest upomnienie, którego udziela dziekan lub Rektor. 

3. Karami dyscyplinarnymi są: nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w korzystaniu 

z określonych praw na okres roku, wydalenie z uczelni. 

4. Kary dyscyplinarne orzeka Uniwersytecka Komisja Dyscyplinarna. Studentowi 

przysługuje prawo odwołania się do Uniwersyteckiej Komisji Odwoławczej.  

5. Sprawa studenta podejrzanego o dokonanie plagiatu czy innych form nieuczciwości 

naukowej etc. jest kierowana przez Dziekana do Rektora Uniwersytetu, który podejmuje 

odpowiednie procedury zgodnie z prawem państwowym. 

Rozdział V  

Urzędnicy, pracownicy administracji i obsługi 

Art. 36  

Dziekan jest wspomagany w zarządzaniu i administrowaniu Wydziałem przez urzędników, 

pracowników administracji i obsługi.  

Art. 37 

Do urzędników wydziału zalicza się bibliotekarza wydziałowego, który ściśle współpracuje  

z dyrektorem Biblioteki Głównej Uniwersytetu. Bibliotekarz jest zatrudniany przez Rektora 

Uniwersytetu na wniosek dziekana oraz dyrektora Biblioteki Głównej.  

Art. 38 

Szczegółowy zakres obowiązków bibliotekarza określa regulamin pracy bibliotekarzy 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.  

Art. 39 

Pracownikami administracji Wydziału są pracownicy dziekanatu. Szczegółowy zakres ich 

obowiązków określa Regulamin Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.  

Art. 40 

Do pracowników obsługi należą: kurator gmachu Wydziału, sprzątaczki i portierzy. 

Szczegółowy zakres ich obowiązków określa Regulamin Pracy Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika. Podlegają oni służbowo Kanclerzowi Uniwersytetu.  



Art. 41 

Urzędnicy, pracownicy administracji i obsługi mają prawa i obowiązki zgodne z kodeksem 

pracy, obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Rozdział VI 

Stopnie naukowe 

Art. 42 

Zgodnie z przepisami kościelnymi i państwowymi Wydział Teologiczny nadaje tytuł magistra 

(w terminologii kościelnej baccalaureatus), stopień licencjata (tzw. licencjat kościelny) oraz 

stopnie doktora i doktora habilitowanego.  

Art. 43 

1. Do uzyskania magisterium z teologii wymagane są: 

1) zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów; 

2) przedłożenie rozprawy, napisanej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa 

i etyki, ocenionej pozytywnie przez dwóch recenzentów; 

3) złożenie przed komisją egzaminu z materiału określonego przez Radę Wydziału. 
 

2. Stopień naukowy doktora teologii nadaje Rada Dyscypliny zgodnie z obowiązującymi 

przepisami kościelnymi i państwowymi. 

3. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadaje Rada Dyscypliny na podstawie 

przewodu habilitacyjnego przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

państwowymi. 

Art. 44 

1. Rada Dyscypliny może wnioskować o nadanie tytułu doktora honoris causa osobom 

szczególnie zasłużonym na polu nauki, kultury, religii, ekumenizmu, dialogu, misyjnym. 

2. Wniosek Rady Dyscypliny o nadanie tytułu doktora honoris causa zatwierdza Wielki 

Kanclerz. 

3. Wielki Kanclerz po uzyskaniu nihil obstat Stolicy Apostolskiej i uzgodnieniu z władzami 

Uniwersytetu zatwierdza wniosek Rady o nadanie tytułu doktora honoris causa. 

Rozdział VIII  

Środki dydaktyczne i informatyczne 

Art. 45 

1. Wydział posiada własną bibliotekę. Korzysta także z księgozbioru Bibliotek 

Diecezjalnych w Pelplinie, Włocławku i Toruniu oraz zbiorów Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.  

2. Za zachowanie i nieustanne powiększanie zbiorów biblioteki jest odpowiedzialny 

dziekan Wydziału, który w rocznym planie rzeczowo-finansowym przeznacza 

odpowiednie środki na zakup nowych książek, opłacanie korzystania z elektronicznych 

baz danych, prenumeratę czasopism polskich i zagranicznych.  



3. Biblioteka posiada dobrze sporządzony katalog elektroniczny, będący częścią 

elektronicznego systemu katalogowego Biblioteki Głównej Uniwersytetu.  

4. Biblioteka jest dostępna dla wszystkich wykładowców i studentów Wydziału. Mogą 

z niej korzystać także osoby z zewnątrz.  

5. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami wydziałowymi Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, z Biblioteką Główną Uniwersytetu, z innymi bibliotekami  

w Toruniu, jak i z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi.  

6. Wydział posiada odpowiednią liczbę sal wykładowych i ćwiczeniowych, wyposażonych 

w urządzenia audiowizualne. Troska o modernizację sal oraz odpowiednie  

ich wyposażenie spoczywa na dziekanie Wydziału.  

Rozdział IX 

Administracja ekonomiczna  

Art. 46 

Majątek Wydziału stanowi własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Art. 47 

1. Władze państwowe zobowiązują się do pokrywania wydatków związanych 

z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem Wydziału (zob. Ustawa o utworzeniu 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). 

2. Wynagrodzenia pracowników Wydziału Teologicznego, stypendia studenckie oraz inne 

dotacje na cele naukowo-badawcze zapewnia budżet Państwa i Uniwersytet, zgodnie 

z ustawą (zob. Ustawa o utworzeniu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika oraz Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie 

utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu) oraz zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika.  

Art. 48 

Kościół katolicki pokrywa koszty związane z inwestycjami i remontami kościelnych 

obiektów użytkowanych przez Wydział Teologiczny na zasadzie nieodpłatnego użyczenia 

(zob. Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia  

i funkcjonowania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). 

Przydzielenie i wydatkowanie funduszy diecezji toruńskiej na potrzeby Wydziału 

Teologicznego (inwestycje i remonty) opiniuje kościelna komisja finansowa do spraw 

Wydziału Teologicznego, w skład której wchodzą: dziekan, przedstawiciel Wielkiego 

Kanclerza, Rektorzy Seminariów Duchownych i przedstawiciel pracowników naukowo- 

-dydaktycznych.  

  



Rozdział IX  

Relacje z innymi wydziałami, instytucjami itp.  

Art. 49 

1. Do Wydziału mogą być afiliowane, po zatwierdzeniu przez Kongregację ds. Edukacji 

Katolickiej, wyższe seminaria duchowne, Instytuty i Studia Teologiczne, tak diecezjalne, 

jak należące do instytutów zakonnych, w celu uzyskania stopnia bakalaureatu.  

2. Agregacji i inkorporacji Instytutu do wydziału, celem uzyskania również wyższych 

stopni akademickich, dokonuje Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, po wypełnieniu 

warunków przez nią określonych. 

3. Wyższe seminaria duchowne, Instytuty i Studia Teologiczne są odrębnymi kościelnymi 

jednostkami organizacyjno-prawnymi. Posiadają swoje zarządy i urzędy oraz własne 

statuty (por. Veritatis Gaudium, art. 21).  

4. Dziekan Wydziału Teologicznego odpowiada za realizację formacji naukowej alumnów 

przyjętych na Wydział Teologiczny, zgodnie z obowiązującą w Polsce Ratio Studiorum, 

zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską.  

5. Rektorzy seminariów, afiliowanych do Wydziału, mogą uczestniczyć w egzaminach 

dyplomowych swoich alumnów, przy zachowaniu odpowiednich przepisów.  

6. Wydział współpracuje z innymi kościelnymi i świeckimi centrami studiów, krajowymi 

i zagranicznymi.  

Art. 50 

1. Wydział Teologiczny ściśle współpracuje z seminariami w przygotowaniu kandydatów 

do kapłaństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi.  

2. Mianowani przez biskupów Rektorzy Wyższych Seminariów Duchownych afiliowanych 

do Wydziału biorą udział w posiedzeniach Rady Dziekańskiej.  

Art. 51 

1. Rekrutację kandydatów do kapłaństwa na pierwszy rok studiów przeprowadza 

wydziałowa komisja, której współprzewodniczy Rektor Seminarium. W rekrutacji tej, 

oprócz ogólnych warunków przyjęć na studia w Uniwersytecie, uwzględnia się kryteria 

określone przez władzę kościelną. 

2. Rada Dziekańska szczegółowo określa zakres materiału, jaki ma obowiązywać na 

egzaminie wstępnym i wyznacza Komisję Rekrutacyjną celem przeprowadzenia 

egzaminu wstępnego.  

3. Po złożonym egzaminie wstępnym i dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów 

kandydat przystępuje do immatrykulacji. W ten sposób staje się studentem Wydziału 

i Uniwersytetu. 

Art. 52 

1. Alumni seminarium, jako studenci Wydziału, posiadają prawa i obowiązki określone 

w statucie Uniwersytetu i regulaminie studiów. Zobowiązani są ponadto do 

przestrzegania postanowień regulaminu (statutu) seminaryjnego. 



2. Dziekan Wydziału przedstawia Radzie Dyscypliny do aprobaty roczny plan zajęć dla 

studentów wszystkich lat studiów, w tym również alumnów seminarium. Rektor 

Seminarium, na sześć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, podaje do 

wiadomości dziekanowi kalendarz seminaryjny. 

3. Studia i egzaminy alumnów odbywają się zgodnie z obowiązującym na Wydziale 

regulaminem studiów. Czas trwania poszczególnych semestrów i terminy egzaminów, 

zgodnie z praktyką obowiązującą w Uniwersytecie, ustala dziekan Wydziału. 

Art. 53 

1. Korzystanie Wydziału Teologicznego z pomieszczeń będących własnością seminarium 

regulują odrębne porozumienia. 

2. Sprawy gospodarczo-finansowe oraz inne szczegółowe ustalenia dotyczące współpracy 

określają odrębne porozumienia zawarte między Radą Wydziału a seminariami 

duchownymi. 

Art. 54  

1. Ustawa o utworzeniu Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

w Toruniu gwarantuje kompetentnej władzy Kościoła katolickiego, to jest Stolicy 

Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski i Biskupowi Toruńskiemu – Wielkiemu 

Kanclerzowi, nadzór nad działalnością Wydziału Teologicznego. 

2. Zakres i formy nadzoru, gwarantujące tożsamość katolicką i kościelną Wydziału 

Teologicznego, określa niniejszy regulamin oraz statut Uniwersytetu, a także odrębna 

Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia 

i funkcjonowania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, podpisana przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Biskupa 

Toruńskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej (por. Umowa z dnia 29.05.2001 r.). 

Art. 55  

Pracownicy i studenci Wydziału Teologicznego zrównani są w swych statutowych prawach 

i obowiązkach z pracownikami i studentami pozostałych wydziałów Uniwersytetu 

z uwzględnieniem odrębności podanych w regulaminie Wydziału i statucie Uniwersytetu.  

Art. 56 

Wydział Teologiczny współpracuje z innymi wydziałami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, zwłaszcza poprzez prace interdyscyplinarne oraz poprzez wskazywanie na 

implikacje etyczne i moralne w pracach badawczych i dydaktycznych. Współpraca taka ma 

pobudzać myśl teologiczną i przyczyniać się do lepszego zrozumienia problemów 

współczesnego świata.  

Art. 57 

Wydział współpracuje, na mocy odpowiednich umów, z innymi kościelnymi uniwersytetami, 

wydziałami i centrami badawczymi w Polsce i poza jej granicami. Współpraca ta dotyczy 

przede wszystkim wymiany wykładowców, studentów, wspólnych badań naukowych, 



wymianie informacji o swojej działalności naukowej, wymianie czasopism. Współpraca ta ma 

za zadanie osiągnąć cele wskazane w Veritatis Gaudium (art. 85).  

Art. 58 

Wydział, zachowując swoją tożsamość, współpracuje z innymi świeckimi uniwersytetami, 

wydziałami i centrami badawczymi w kraju i zagranicą. Szczegółowy zakres takiej 

współpracy jest określany odpowiednimi umowami.  

 

Art. 59 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Stolicę Apostolską. 

 

 

 

Toruń, 11 listopada 2019 r. 

 

 



 


