sTATUT

EWANGELIKALNEJ WY ŻSZEJ SZKOŁY TEOLOGICZNEJ

Rozdzial1
Postanowienia ogólne

1.

§1
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, w{ana dalej ,,uczelnią", jest niepubliczną
uczelnią zawodową utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra

NaŃi i Szkolnictwa

Wyższego z dńa 8 czerwca 2006 r. nr DSW-3-WB-4001-233|05 otaz z dnia 3 marca
20 l 1 r. nr

2.

MNi SW-DNS-WIIN

-60 l 3, 1293 4 -3 lKT l l l

.

Uczelnia dzińana podstawie przepisów ustawy określającejzasady fuŃcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, rwanej dalej ,,ustawą", przepisów wydanych na jej
podstawie oraz niniej szego statutu.

3.
4.

Siedzibą uczelni jest miasto Wrocław.

Uczelnia posiada osobowośćprawną. Uczelnia jest autonomiczna na zasńach okreŚlonych w ustawie.

5.

Uczelnia posiada godło - kompozycjęl<tzyżai liter EWST - wykorzystywane napieczę,
ciach i dokumentach. V/zór godła określa zńączńknr

6.
7.

1

do statutu.

Nazwa i godło uczelni są prawnie chronione.

IJczelniamożęużywać skrótu l:mzwy: EWST. Dla celów współpracy zzagranicąucze|ńa
może posługiwać się tfumaczeniem nazwy w wybranym języku obcym.

§2
1.

ZńoĘcielem uczelni jest Unia Ewangelikalna w Rzeczypospolitej Polskiej wpisana do
rejestru kościołówi innych związków wyznaniowych prowadzonego ptzęz właŚciwego
minidtra.

2.

W przypad,ku utraĘ ptzez załoĘciela osobowości prawnej, w tym jego likwidacji, jego
funkcje przejmuje organizacja ,,Biblical Theological Seminary of Poland"

z

siedzibą

w Littlę Rock w stanie Arkansas w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a gdyby organiza,
cja ta nie mogła lub

nie chcińa, funkcję zńoĘciela przejmuje osoba

rektora w chwili utraty przęzzńożyciela osobowościprawnej.

9Ąi

funkcję

IJr
pĄ

1.

§3
Misją uczelni jest przygotowanie chrześcijanw Polsce do służbyw kościołach,wspólnotach

2.

i orgarizaĄach ewangelikalnych.

Swoją misję uczelnia realiĄe pruez dbałośóo rozwój studentów pod względem wiedzy
teologicznej, życia duchowego i prakrycz.rrego doświadczęńa w słuZbie duszpasterskiej
i misyjnej.

l.

§4
Podstawowymi

zńańarli uczelni,

poza określonymi w ustawie, są:

1) prowadzenie studiów pierwszego stopnia i kształcenie studentów w zakresię kierunku
,,teologia" oraz przygotowanie ich do kontynuacji ksźałceniana studiach drugiego
stopnia lub wykonywania pracy zawodowej

2)

ksńaŁcenie osób duchownych

i

-

służby duszpasterskiej i misyjnej,

świeckich dla kościołów,wspólnot oraz orgańzacji

ewangelikalnych w celu uzupełniania specjalistycznej wiedzy, umiejętności zawodoltrych i kompetencji społecznych,

3)

wychowywanie studentów w duchu ekumenizmu, poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa i panstwa.

2.

IJ
1

częlńa realizuje

)

2)
3

)

4)

swoj

e zadania w szczególno ściprzez:

prowadz ęnie dzińńności dydaktyczno-edukacyj nej,

szkolenie kadry naukowej,
prowadz enie dzińalności naukowo-badawczej,

prowadzenie badń na rzecz środowisk chrześcijańskich, szetzenie i umacnianie jednościchrześcijan,

5) upowszechnianie i pogłębiarrie wiedzY bibtijnej

w Rzeczypospolitej Polskiej,

6) organizowanie konferencji, sympozjów i odczytów,
7) publikowanie periodyków naukowych i popularno-naŃowych otaz
i ksiązek,

8)

prowadzenie biblioteki,

9)

zatrudnianie i współpracę z wykładowcarriz kraju i zzagranicy,

10)

wspóĘracę zpodobnymi instytucjami w kraju i za gtanicą,

1l)tworzenie programów stypendialnych dla studentów i wykładowców uczelni,
1

2)

inicjowanie i prowadzenie działalnościcharytatywno-opielnńczej.

2

skryptów

§5
1.

Uczęlnia może prowńzić działalnaśćgospodarczą w zakresie usfug edukacyjnych, wydawniczych, wynajmu lokali, szkoleń oraz innych zgodnych z celami jej działania, wyodrębnioną w formie zakłńów gospodarczych, fundacji lub w formie spółek kapitałowych.

Uczęlńamożę uczestniczyć w konsoĘach i stowarzyszeniach utworzonych i prowadzonych w celach zgodnych z celami jej dzińania.

)

Zakłńy, o których mowa w ust. l,trłotzy, znosi i przeksńałca rektor, po zatwierdzeniu
przęzkanclerza. Zakłńęmkieruje kierownik powoływany i odwoływany przezrektora.

J.

Spółki kapitałowe i fundacje tworzy się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§6

l. Nadzór

nad zgodnością działń uczelni z przepisami prawa i statutem oraz w pozostałym

zakresie określonymprzepisami ustawy sprawuje minister właściwydo spraw szkolnictwa

wyższego i nauki.
2.

Zńożyciel' podejmuje decyzje doĘczące uczelni w zakresie określonym przepisami ustawy i postanowieniami niniejszego statutu.

J.

Do kompetencj i zńoĘ ciela należy :

l)

nadzór

nń

ptzestrzeganiem podstaw doktrynalnych zawartych w ,,Wyznaniu Wiary

Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej", które stanowi zńączniknr 2 do stafutU,

2)
3)
4)

ustalanie ogólnych kierunków działalnościuczelni,

powoływanie i odwoływanie rekfora,
analizowani e

i

zatwierdzanie okresolv}ch sprawozdń rektora otaz ocena działalności

rektora,

5)

ustalanie wysokościtocznej dotacji dla EWST,

6) podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia przez uczelnię
o

mienia

wartościprzehacząącej 500.00a ń., przysĘpienia do spółki lub innej organizacji

gospodarcz ej oraz utworzenia fundacj i,

7)
8)
9)

nadawanie statutu uczelni oraz dokonywanie w nim ztnian,

wyrazanie opinii w sprawach ptzedłożonych przezreklora i kanclerzą
powoływanie peŁnomocnika uczelni do zawierania umów z rektorem,

10)wykonywanie czynności z zaktesu prawa pracy w stosunku do rekt9 ra otaz powoĘwanię pełnomocnika do wykonywania tych czynności,

,

{%
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)

prowadzenie likwidacji uczelni.

Rozćlzial2
Organy uczelni

1.

2.

§7
Organem kolegialnym uczelni jest senat.
Organami jednoosobolvymi uczelni są:

1)

2)
3)

l.

dziekan,

kanclerz.

§8
W skład senatu wchodzą:

1)

rektorjako przewodnicący,

2)
3)

kanclerz,

4)

2.
3.

rektor,

5)
6)

dziekan,
dwaj nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,

przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
dwaj przedstawicielestudentów.

Posiedzenia sęnatu prowadzi rektor lub osoba ptzęz niego Wznaczona.
Senat obraduje na posiedzeniach nvoływanych w razie potrzeby,

ńe

ruadziej jednak

niż

razw semestrze.

4.
5.
6.

Posiedzenia senatu zwołuje rektor.

Sęnat podejmuje

uchwĄ

rwykJą większościągłosów

w obecności co najmniej połowy stafutowej

Iicńy człoŃów.

Członkowie senatu, o których mowaw ust.

1

w

głosowaniu jaovnym

pkt 4, 5 i 6, pochodzązwyboru. Wybory są

bezpośrednie, równe i odbywają się w głosowaniu tajnym. Każda z

Wp

osobno wybiera

swoich przedstawicieli do senatu.

7.

W przypadku przedstawicieli nauczycieli akademickich do senatu czynne i bierne prawo
wyborcze oraz prawo z$aszańakandydatów

posiadają \ilszyscy nauczyciele akademiccy

zatrudnieni na uczelni bez względu na wymiar czasu pracy. Za osoby wybrane do senatu
uznĄe się dwie osoby, które otrąrmały kolejno największą liczbę głosów. Wynik wyborów jest

ńvący

bez względu na frekwencję. Wybory ptzeptowadza jedna dwuosobowa

komisja wyborcza powołana ptzęz rektora. Termin wyborów o$asza rektor co najmniej
30 dni ptzed ich daĘ. Komisja jest stałą kadencja jej członków trwa do czasu odwołania

Wez rektora. Wybory przeprowadzane

są w terminie do dnia

30 czerwca roku rozpoczę-

cia kadencji.

8.

W przypadku przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do
senatu czynne

i

bieme prawo wyborcze oraz prawo z$aszańa kandydatów posiadają

osoby zatrudnione w uczelnibezwzg|ędu na wymiar czasu ptacy. Za osobę wybraną do
senatu umaje się osobę, ktfua otłrymałanajwiększąliczbę głosów. Wy"ik wyborów jest

wiązący bez względu na frekwencję. Wybory przeprowadza jedna dwuosobowa komisja
wyborcza powołana przęz rektora. Termin wyborów o$asza rektor co najmniej 30 dni
przed ich daĘ. Komisja jest stałą kadencja jej członków trwa do czasu odwołania przez
rektora. Wybory przeprowadzanę sąw terminie do dnia 30 czerwca roku rozpoczęciakadencji.

9.

Członkowie senail1 o których mowa w ust. l pk 4,5 i 6, wybierani są na wspólną kadencję.

10. Tryb wyboru oraz czas trwania członkostwa przedstawicieli studentów w senacie określa
regulamin samorządu studenckiego.

11, Kadencja senatu trwa4latairozpoazyna się w dniu l wrzęśnia.

12. Cńottkostwo w senacie wygasa w przypadku:

l) śmierci cńotką
2) zrzeczęńa się mandatu,
3)
4)

rozwiązaniabądźwygaśnięciastosunku Wacy,
utraty stafusu sfudenta.

13. Wygaśnięcie mandatu stwierdza rektor. Wakujący mandat powinien być obsadzony
w drodze wyborów uzupełniających w ciągu dwóch miesięcy od jego wygaśnięcią jeżeli

do końca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł, pozostało więcej niż szęśó
miesięcy. Jezeli do końca kadencji pozostało mniej niZ 6 miesięcy, wakat możę zostaÓ
obsadzony. Do wyborów uzupełniających stozuje się odpowiednio postanowienia dotyczące wyborów.

14. Senat może uchwalić regulamin posiedzeń senatu regulujący
zwoływania i prowadzenia posiedzeń.

w

szczególności sposób

W"Ń

§9
Do kompetencji senatu na|eĘ:

Ą

w Pr

1)

uchwalanie strategii uczelni i zatńęrdzańe sprawozdania rektora z jĄ realizacji,

2)

sprawowanie biezącego nadzoru tńprzyjętymprogrźlmem studiów, realizacją poli-

tyki promocji uczelni i Ębem naboru studentów, atakże formalno-prawnymi zasadami funkcj onowania uczelni,

3)
4)

uchwalanie regulaminu studiów,

opiniowanie przedstawianych ptzez rektora kandydatur na stanowisko kanclerza
i dziekaną

5)

uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwegoorganu samorządu studenckiego,
progrźlmu sfudiów,

6)
7)

uchwalanie progrcmu studiów podyplomolvych i ksńałcenia specjaliĘcznego)
ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęciai zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjaliĘcme,

S)

uchwalanie regulaminu zarządzańa prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oruz
prawami własnościprzemysłowej oraz zasadkomercjalizacji wyników badń nau-

kowych i prac rozrvojowych,

9)

wyrażańe opinii w sprawach przedłożonychprzezco najmniej trzęchczłonków senatu lub rektora,

10) wybór spośród nauczycieli akademickich

i

sfudentów uczelnianej komisji dyscypli-

narnej do spraw nauczycieli akademickich,
1

1) uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badavłczej uczelni,

t2) zatlierdzanie wzoru dyplomu,
13) inne sprawy określone w ustawie lub statucie.

1.

2.
3.

§10
Rektora powołuje i odwofuje zńoĘciel po zasięgnięciu opinii senatu.

Ręktorem może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora.

Do zadńrektora należąsprawy datyczące uczelni z wyjątkiem spraw zastzeżonych
przezustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni.

4.

Rektor kieruje działalnościąuczelni i reprezentuj e jąnazevłnątrz. Do kompetencji rektora należy w szczególności :
1

)

2)

powołanie i odwołani e kanclerzą dziekana i rueczńków dyscyplinarnycĘ

nawiązywanieirozwięywanie stosunku pracy z pracownikami uczelni będącymi nauczycielami akademickimi,

6

3)

nadawanie regulaminów dotyczących różnych dziędzn funkcjonowania uczelni
i regulaminów zwtązarrych z procesem ksziałcenia,

4)
5)

powoływanie komisji dokonujących oceny nauczycieli akademickich,

sporządzanie okresowych sprawozdń

z

dzińalności uczelni,

w fym co 4

lata

z realizacji strategii uczelń,

6)
7)
)
9)
8

sprawowanie nadzoru nad jakościąksźałcenia,
opracowanie i realizacja strategii uczelni uchwalonej przęzsenat,
zatv,ńer dzenie sprawo

zdańa

fi nansowe g o sp or ządzone

go pr zez kancler zą

nadawanie regulaminu orgańzacyjnego, który określastrŃturę organizacyjną uczelni

oraz podziń zadń w ramach tej struktury, a także organizację oraz zasady dzińania
administracj i uczelni,

10) przygotowywanie planów współpracy

z

krajowymi

i

zagrańcznymi uczelniami

i innymi jednostkami naukowymi i ich rcalizaĄa.

5.

Rektor ma prawo nadzoru i kontroli działalnościinnych organów uczelni, w tym prawo
nadzoru nad wydawanymi przez nie aktami. W tym zakresie rektor może żądaó informa-

cji i wyja.śniń oruz wglądu do dokumentów. W razie stwięrdzenia niezgodności łvydanego aktu z ustawą lub statutem rektor uchyla dany akt.

6.

Obowiązki rektora pod jego nieobecnośó pełni kanclerz lub inna osoba wznaczonaprzez
rektora.

1. Dziękana

powofuje

i

§ 11

odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu

i

uzgodnieniu

z samorz$em studenckim.

2.

Dziekanem możę być osoba posiadająca stopień naukowy doktora zatrudniona w uczelni
jako podstawowym miejscu pracy.

3.

Do kompetencji dziekana naIeży ustalanie i sprawowanie nadzoru

nń

dzińalnością dy-

daktyczną i naukową uczelni oraz podejmowanie w tym zakresie decyzji niezastrzeżonych
dla innych organów uczelni, w tym:

1)

wnioskowanie o nawiązanie i rozlitązańe stosunkupracy znauczycielami akademic-

kimi oraz ustalanie szczegółowego zakresu i wymiaru ich obowiązków,

ż) przygotowywanie

projektu programu studiów oraz projektów jego zmiart, definiowa-

nie efektów uczenia się w ramach projektowania programu studióq

3)

przygotowywanie planu

działalnośc';--uczelni

'rru

F,v

@

\r

4)

podejmowanie decyzji w sprawach studenckich, np. udzielartie zgody na indywidualną

oryańzację studiów

i

studiowanie według indywidualnego pro$amu studiów, skre-

ślanie zlisty sfudentów, zaliczańe, w tym warunkoweo semestru, zatdtetdzanie wery-

fikacji osiągnięć studenta,

5)
6)

sprawowanie nadzoru nad organizacją praktyk studenckich,
wykonywani e zńńwynikający ch z uczęlńanego systemu zapewnienia jakości

ksźałcenia,

7)

ustalanie warunków prowadzeniapracbadawczychprzez nauczycieli akademic-

kich.

W razie okresowej nieobecności dziekana lub czasowej niemozności wykonywania przęz
niego obowipków zastępuje go osoba :uqtznaczona ptzezrektora.

§12

1.

2.

Kanclęrza powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu.

Kanclerz zaruądza uczelńą w zakresie administracji i prowadzenia jej gospodarki finansowej.

3.

W zakresie określonym w ust. 2 kalcleru może reprezentowaó uczelnię, z tym że za'wu,
cie umowy o wartości przehłaczającej 100 000 (sto tysięcy) ńoĘch wymaga zgody rektora.

4.

W ramach swych kompetencji kanclerz:

1) podejmuje decyzje doĘczące mienia i gospodarki uczelni,

2) kieruje działalnościąadministracyjną

finansową i gospodarczo-otgarizacyjną

3) ustala wysokośó i zasady pobierania opłat za świadczoneusługi edukacyjne
i pozostałe usługi rvliązane zprowadzeniem studiow) a także zasady §dzielańa zńżek,

4) przy gotowuj e i realizuj e plan ueczowo-fi nansowy uczelni,
5) sporządza sprawozdania finansowe uczelni zgodnie

zprzepisarni

o rachunkowości,

6) ustala wzór umowy

o warunkach odpłatnościza świadczone usługi edukacyjne,

7)

tworzy zaplecze do rcńizacji procesu dydaktycznego w uczelni,

8)

nawiązuj e

i

rozńązaje stosunek pracy z pracownikami uczęlrni nieĘdącymi nauczy-

cielami akademickimi,

9)

pełni obowiązki kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowoŚci.

5. Do zadań

kanelerza należy takżę wykonywanie obowiązków wynikających

zuczelnianegosystemuzapewnienia

6. W

jakościkształcenia.

razie okresowej nieobecności kanclerza lub czasowej niemożnościwykonywania

przez niego obowiązków zaĘpuje go rektor lub osoba wznaczonaqęzręktora.

Rozdział 3

Organlzacja uczelni

l

.

2.

§13
W uczelni mogą być utworzone jednostki otgańzacyjne, takie j ak wydziaĘ i zakłady.

Wydzińy i zakłady ffiłorzy,likwiduje iptzeksńńca rektor po zasięgnięciu opinii senatu.
§14

1.

Wydział możra utrłorzyó, jeżeli w uczelni ma byó prowadzony więcej niż jeden kierunek
studiów.

ż. Zakłńmożmautworzyć,gdy w proponowanym

składzie osobowym jest co najmniej jed-

na osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela akade-

mickiego, posiadaj ąca stopień naukowy doktora.

3.

Kierownika jednostki organizacyjnej powofuje

i

odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii

senatu orźv sźtmorządu studenckiego.

1.
2.
3.

§15

Wuczelni dzińaarchiwum.
Pracami archiwum kieruje kanclerz.

W archiwum gtomadzi się dokumentację przebiegu studiów oraz dokumentację osobową

i

płacową wymaganą przepisami,

i powstające

w

związlrtt

z

a

tŃ:żę inne materiĄ archiwalne powstałe

działalnościąuczelni, wypełniające definicję materiałów ar-

chiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

1.

g

W uczelni działasystem biblioteczn"-r*;".yjny, w skład którego wchodzi biblioteka
wrazzcz-yźelńą.Biblioteka pełńzadańa dydaktyczne, naukowe i

usługowe. ,

l0

M%§*

2. W

ftlmach posiadanych możliwości,w zakresie niekolidującym

z

korzystaniem

zbiblioteki ptzęz pracowników i studentów uczelni, z biblioteki mogą korzystać osoby
niebędące pracownikami ani studęntami uczelni po udostępnieniu danych osobowych,
o których mowa w ust. 5.

3.

Orgańzację biblioteki określaregulamin nadany przęz rektora.

4. Pracami biblioteki kieĄe dziekan.
5. W związku z firnkcjonowaniem

systemu biblioteczno-informacyjnego uczelnia może

przetwarzŃ następuj ące danę osobowe

:

1) imię i nazwisko,

2)

dataurodzenią

3)

numer PESEL,

4)

adres zarriesrkania,

5)

adres e-mail,

6) numer telefonu.

Jednostki międryuczelniane

i

§17
jednostki wspólne

i ptzekształca rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii

z

innymi podmiotami tworzy, znosi

senatu.

§18
Rok akademicki trwa od 1 pńdziernika do 30 vwześniai dzieli się na dwa semesĘ. Szczegółowy harmonogram roku akademickiego nadaje rektor.

Rozdlzial4
Pracownicy uczelni

§19

1. Do zatrudniaŃanauczycieli
Z. Nauczyciela akademickiego

l)

2)
3)
4)
5)

akademickich stosuje się przepisy ustawy.
zatrudnia się na stanowisku:

profesora,

profesorauczelni,
adiunkta,
asystenta,

lęktorą
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6)
_r-

4.

instruktora.

Na stanowisku lektora może byó zatru&ltona osoba posiadająca co najmniej Ęrtuł z,awadołvy licencjata oraz umiejętności praktycznęw dziędzińę, której mauczyó.
Na stanowisku instruktota możę byó zatradńona osoba posiadająca co najmniej ffilń zawodowy licencjata oraz doświadczeniezawodowe w danej dziędzińe.

5.

Osoby zatrudnionę na stanowisku profesora i profesora uczelni są pracownikami badawczo-dydaktycznymi. Osoby zatrudnione na stanowisku adiunkta i asystenta są pracowni-

kami badawczo-dydaktyczrtymi lub dydaktycznymi. Osoby zatrudnione na stanowisku
lektora i instruktora są pracownikami dydaktycznymi.
6.

Zakges obowiąków poszczególnych grup nauczycieli akademickich określony jest
w regulaminie pracy

iw

zarządzeniach reklora

§20

l. Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie

nale-

zytego wykonywania określonych w ustawie obowiązków nauczycieli akademickich oraz

ptzesttzegańa przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, atakże przepisów o
prawie własnościprzemysłowej.

ż. Ocena nauczyciela akademickiego dokonywana jest raznia dwa lata albo w kńdym cza,
sie na wniosek rektora

1ń

zainteresowanego swoją oceną pracownika, zzaśrzeżeniem

ust. 5. W przypadku nieobecności w pracy wyrrikającej z przebywania na urlopie macie-

rzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie ro-

dzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania służbywojskowej lub słuzby zastępczĄ termin dokonania oceny okresowej ulega
przedłużeniu o czas tej nieobecności.
J.

Przy dokonywaniu oceny naaczyciela akademickiego, doĘczącej wypełnienia obowiązków zńązanych zkształceniem, uwzględnia się ocenę sfudentów. Studęntom umożliwia
się dokonanie oceny co najmniej raz w roku.

4.

Ocena okresowa może byó pozytywna albo negatywna. Oceny dokonuje się na piŚmie
wraz zuzasadnienięm.

5.

W przypadku otrzymania przęz nauczyciela oceny negatywnej rektor możę rozitązaĆ
znaucrycielem umowę o pracę w najbliZszym możliwym terminie. Jeżeli umo\ila o pracę

nie zostanie rozłłiązana, po upływie 12 miesięcy naleĘ dokonać kolejnej oceny.
W przypadku ottzymańa kolejno dwóch ocen negatywnych ręktor rczńryule umowę
0 pracę znauczycięlem.
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§21

1.

2.
3.

Nauczycieli akademickich zatrudnia rektor na wniosek dziekana.
Dziekan jest bezpośrednim przełożonym nauczycieli akademickich.

Kierownik jednostki orgańz,acyjnej może zlęcaó wykonanie zadń nauczycielom przydzielonym do pracy w tej jednostce.

4.

Nauczyciele akademiccy zostĄąprzydzie|eni do pracy w danej jednostce organizacyjnej

plzęz dziękana. Dziękan może uwzględnić wniosek nauczyciela akademickiego oraz kierownika jednostki w zakresie ptzydział1,1do danej jednostki.

5,

W uczelni nie stosuje się ograniczeń dotyczących dodatkowego zatrudnienia nauczycieli
akademickich i rektora wynikających z ustawy.

§22

1.

Nauczyciel akadęmicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za ptzewinienie dyscypliname stanowiące czyn uchybiEący obowiązkom nauczyciela akademickiego lub
go

2.

dnościzaw o da nauczy ciela akademickie go.

Uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich wybierana jest

ptzez senat. Kandydatów na członków komisji wskazuje rektor. Komisja składa się z
tłzęch członków, w tym jednego studenta i dwóch nauczycieli akademickich. Przęwodni-

czą§ymkomisji dyscyplinamej jest nauczyciel akademicki.

3.

W prąrpadku, gdy obwinionym o przewinienie dyscypliname jest członek komisji dyscyplinarnej, senat do rozpatrzenia danej sprawy wybiera spośród kandydatów wskazanych przez rektora dodatkowego członka komisj i.

4.

Kadencja komisji dyscyplinarnej trwa 4latairoąoczynasię zpoczątkiem kadencji sena-

tu. Wybory organizowane są do 30 czerwca ostatniego roku trwania

kadencji.

W prąrpadku wakującego miejsca w komisji senat wybiera kolejnego członka komisji na
okres do końca kadencji.

5.

Członkostwo w komisji wygasa w przypadku:

1) śmierci cńonka,

6.

2)
3)

rozvviryania bąłżwygaśnięciasto sunku pracy,

4)

utraty statusu studerrta.

złożęniarezy gnacjt,

Rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich powołuje rektor. Kadencja rzeczńka dyscyplinarnego twa 4 lata

i rozpoczyna się w dniu 1 sĘczńa roku

pującego po roku, w którym rozpoczerła się kadencja senatu.

I2

nastę-

7.
1.

2.

Postępowanie dyscyplinarne toczy się według zasad określonychw ustawie.

§23
Tryb udzielania urlopu wypoczyŃowego określa ręktor.

Urlop naukowy

i

urlop dla poratowania zdrowia mogą być udzielone przęz rektora na

podstawie pisemnego wniosku, w którym należy udokumentować ptzyczvnę i zasadność

urlopu oraz odpowiedniego zaświńczęnia lekarskiego w przypadku urlopu dla poratowania zdrońa.

Rozdzial5
studia i studenci

l.

§ż4
Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania na studia są uchwalane z odpowiednim wyprzedzeniem

i

podawane do publicznej wiadomości na tńlicach ogłoszeń uczelni otaz fla

stronie internetowej uczelni.

2.

Postępowanie w sprawie przylęcia na studia prowadzi komisja rekrutacyjnaliczrya od

dwóch do pięciu osób. Komisja jest powoĘwana przez rektora, który wyznacza takżę
przewodniczącego komisji. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do rektora.

§25
Przyjęcie wpoczet sfudentów uczelni następuje z chwilą ńożenianastępującego ślubowania:
,,Wstępując do społecznościstudenckiej Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej, wo-

czyście ślubuję:

o
o
o
r

dochować wierności i posłuszeństwa Bogu,
postępować zgodnie z wartościamiobjawionymi w Piśmię Świętym,
godnie reprezentowaó uczelnię,
rzetelnie zdobywać wiedzę i wykonywać powierzone mi

zńaria."

§26
Zajęcia w uczelni są zamknięte. Dziekan w porozumieniu z nauczycielem akademickim mogą
dopuścićdo nich osoby niebędące studentami uczelni.
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1.

2.

§27
W uczelni dzińa samorząd studęncki.

W sprawach, które wymagają uzgodnienia z samorządem studenckim, opinię samorządu
przedstawia zarząd samorządu. Opinia powinna zostŃ przedstawiona w terminie 2 tygodni od dnia wpłynięcia wniosku do zatządu samorządu studenckiego.

1.

§28

Za czyn uchybiający godnościstudenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących
w uczelni student ponosi odpowiedzialność dyscyplinamą. W sprawach dyscyplinamych
orzekają komisj a dyscyplinama oraz odwoł awcza komisja dyscyplinam a, a za przewinie-

nie mniejszej wagi rektor możenńożyó karę upomnienia.

2.

Dziekan w porozrrmieniu z rektoręm powołuje komisję dyscyplinamą i odwoławcząkomisję dyscyplinarną spośród nauczycieli akademickich i studentów.

3. Komisja

dyscyplinarna

i

odwoławcza komisja dyscyplinarna składają się

zprzewodniczącego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz dwóch członków, w tym
jednego nauczyciela akademickiego i jednego studęnta.

4.

Kadencja komisji dyscyplinarnych trwa cztery Latai rczpoczyna się z początkiem kaden-

cji senafu. W przypadku wakującego stanowiska w komisji wybiera się inną osobę na
okres do końca kadencji.

5.

CzłoŃostwo w komisji wygasa w przypadku:
1) śmierci cńonka,

2) zŁożeńarczagnacji,
3) rozitązania bądż wygaśnięciastosunku zatrudnienia,
4) attaty statusu studenta.

6.

Nie można byó jednocześnięczłonkiem komisji dyscyplinamej i członkiem odwoławczej
komisj i dyscyplinamej.

7.

Rzecznika dyscyplinarnego lub rzecznków dyscyplinamych do spraw studentów powołuje rektor. Kadencja rzęczrtika dyscyplinarnego trwa 4 lata

i rczpocryla

się w dniu

stycniaroku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu.

I4
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Rozdzial6
Mienie, fundusz stypendialny i administracja uczelni

§29
Żródłamii sposobami finansowania uczelni są w szczególności:

1) dotacja od założycielą

2)

opłaĘ pobierane od sfudentów,

3) darowizny i dotacje

4)

1,

2.

od osób ftzycznych i prawnych,

środkifinansowe z prowadzenia wyodrębnionej działalnościgospodarczej.

§30
Mienię uczelni jest wykorzystywanę w celu realizacji jej zadań.

Do zaciągania zobońązń majątko}yych w imieniu uczelni uprawniony jest reklor oraz
kanclerz zgodnie zzasńalrń określonymi w statucie.

3.

Zysk netto uczelni przęznacza się na rcalizację zńńuczelni określonychw statucie.
§31

1.

Uczelnia może utworzyć własny fundusz stypendialny dla pracowników i studentów ze
środków pochodzącychz wpłat osób fizycznych i prawnych.

2.

SĘpendia z funduszu, o którym mowa w ust.

l,

przyznawane sąniezależnie od stypen-

diów przyznawanych z dotacji z budżetu pństwa.

3.

S§pendia

z

funduszu,

o

którym mowa

w ust. 1, są ptzlznawane

pracownikom

i studentom ptzęz komisję stypendialną powołaną ptzez rektora. W skład komisji stypendialnej wchodzi przedstawiciel samorządu studenckiego.

4.

Uchwały komisji s§pendialnej o przyznaniu stypendium są zatwierdzane Wez kancletza.

5.

Regulamin przyznawania stypendiów z funduszu, o którym mowa w ust. 1, wydaje rektor
po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego.

§32
Zgtomadzenia na terenie uczelni odbywają się zgodnie zprzepisarti ustawy orazpońżsąrmi
zasadami:

"
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2)

zgromadzenie powinno mieć przewodniśzą§ęgo, który kieruje jego przebiegiem,

3) organizatorry i przewodniczący mogą ądaśopuszczenia zgromńzenia ptzęz

osobę,

która swoim zachowaniem narusza prawo lub usifuje udaremnić zgromadzenie,

4) z chwilą rcnlitryania lub zamknięcia

zgromadzenia jego uczestnicy obowiązani są

ńezvłłoczńe opuśció miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

Rozdzia\1
postanowienia końcowe

.

1.

2.

§33
Po postawieniu uczęlni w stan likwidacji zaŁoĘciel podejmuje obowiąki likwidatora.

W okresie likwidacji uczelnia używa dotychczasowej nazwy z dodatkiem,,w likwidacji"
z wyjątkiem wydawanych dyplomów i świadectw, w których uffńeszcza się nazwę dotychczasową.

3.

Likwidator sporządza sprawozdania finansowe wymaganę odrębnymi przepisami
i dokonuje rozliczeń

z wierzycielami. Kosźy likwidacji uczęlni

są pokrywane

z jej ma-

jątku z pierwszeństwem przedroszczętiami wierzycieli. W przypadku, gdy koszty likwidacji uczelni przekraczają wartośó jej majątku, kosźy likwidacji są pokrywane z majątku

zńożyciela.

4.

W razie likwidacji uczelni zńoĘciel zapewnia studentom mozliwość kontynuowania
nauki w Chrześcijańskiej Akademii Teologiczrrej lub w innych uczelniach o podobnym
profilu ksźałcęnia.

5.

Majątek uczęlń pozostały po zaspokojeniu kosźów likwidacji, pracowników
i wierzyciell, przeznacza się na cele zvłiryane ze służbąna rzęcz kościołów,wspólnot
i or gańzacji chrześcij ńskich.
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Michael D. Robinson

2.

Donald Everett Sherman, Jr.
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4.
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2 do Statutu Ewangelikalnej Wyźszej SzkĘ Teologicznej

Wyznanie Wiary
Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologiczrej

Wierzymy w:

.,

Pismo Święte nadane przez Bogą natchnione, nieomylne, w pełni godne zaufania,
najvlyższy autorytet w sprawach wiary i postępowania;

o
o

Jednego

Bogą istniejącego

od wieków w trzech osobach:

Jezusa Chrysfusą na§zego Pana, Wcielonego Boga,

bezgrzeszne życie, boskie cuda, zastępczą

i

ojca, syna i Ducha Świętego;

w Jego narodzenie z Dziewicy,
przebłagalną śmieró, cielesne

zmartwychwstanie, wniebowsĘpienie, wstawierniczą sfużbę oraz Jego powrót w mocy i
chwale;

o

zbawienie zgubionego

i

grzesznego człowieka dzięki przelanej

krwi pana

Jezusa

Chrystusa przezvńarę,nieprzezuczynki, otazw odrodzenie za sprawą Ducha Świętego;

o

Ducha Świętego, który zamieszkując w wierzących, umozliwia im święteĘcie, składanie
świadectwa oraz służbęPanu Jezusowi Chrystusowi;

o
l

Jednośćw Duchu wszystkich prawdziwie wierzących, kościółjako ciało chrysfusa;

Zmartwychwstanie zarówno zbawionych

jak

i

zgubionych: zbawionych do

życią a

zgubionych na potępienie.
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