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Uchwala nr 498
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 28 lutego 2007 r.

w s p raw ie Re g ul a mi n u lVy dzial u E ko no miczno - I nfo rm aty c zn e go
Uniwersytetu w Bialymstoku z siedzibtl w Wilnie

Na podstawie art.62 ust. I pkt. ll ustawy z dniaZ7 lipca 2005 r.
prawo o szkolnictwie wyZszym (Dz. U. Nr 164 poz.I365 z p62n. zm.) Senat
Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala Regulamin Wydzialu Ekonomiczno-
Informatycznego Uniwersytetu w Bialymstoku z siedzib4 w Wilnie bqdqcego w
rozumieniu przepis6w Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej,,Fili4
Uniwersytetu w Bialymstoku z siedzib4w Wilnie".

Senat upowa2nia Rektora do wprowadzenia w Regulaminie zmtan
formalnych wymaganych przez organy wyra?al4ce zgodg na rejestracjE
i dokonujqce rejestracji Wydzialu w Republice Litewskiej.

Regulamin wchodzi w Lycie z dniem rejestracji Wydzialu w Republice
Litewskiei.

Przewodniczqcy
Senatu Uniwersvtet iatvmstoku

ProJ,. dr hab, (/nf,(ii",",,,,



T,alqcznlk do Uchwaly nr 498
Senatu Uniwersytetu w Bialyrnstoku
Z dnia28.02.2007 r.

Regulamin
Filii Uniwersytetu w Bialymstoku z siedzib4 w Wilnie -

,,Wydzialu Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Bialymstoku
z siedzib4 w Wilnie"

l. "wydzial Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersy.tetu w Bialymstoku
z siedzib4 w wilnie", zwany dalej wydzialem, w rozumieniu przepis6w
Kodeksu cywilnego Republiki Litewskiej jest Fili4 Uniwersyreru
w Bialymstoku,

2. \Nydzial jest zamiejscow4 podstawowq jednostk4 organizacylnq
uniwersytetu w Bialymstoku, utworzon q przez Senat uniwersytetu w
B ialymstoku za zgodq ministra wlasciwego do spraw zagranicznych
i ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wzszego Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Wladz Republiki Litewskiej.

3. Siedzib4 wydzialu jest miasto wilno (Repubrika Litewska).Adres wydzialu:
Dom Kultury Polskiej w Wilnie LT - 03202 Naugarduko 76

4. wydzial nie posiada osobowoSci prawnej. osobowo66 prawnq posiada
Uniwersytet w Bialymstoku, kt6ry odpowiada za wszelkie zobowiqzania
Wydzialu.

5. wydzial dziala na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wy2szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z po1niejszymi
zmianami), zwanej dalej ,,Ustaw4", Statutu i Regulaminu studi6w
Uniwersytetu w Bialymstoku oraz niniejszego Regulaminu.

6. Nadz6r nad wydzialem sprawuj e Rektor i Senat uniwersytetu
w Bialymstoku oraz rninister wlasciwy do spraw szkolnictwa wyhszego
Rzeczypospolitej polskiej.

7. Podstawowym celem dzialalnoSci wydzialu jest ksztalcenie student6w
i kadr naukowych oraz prowadzenie badari naukowych.

8. wydzial prowadzi i koordynuje praca dydaktycznqw zakresie utworzonych
plzez senat uniwersytetu w Bialyrnstoku kierunk6w studi6w oraz orace
badawcz4 w rarnach dziedzini dyscyplin naukowych.

9. W ramach Wydzialu mohna tworzyi, w celach naukowo_dydaktycznych,
dydaktycznych lub naukowych: Instytuty, Katedry, Zaklady, pracownie,
Laboratolia, Biblioteki i inne iednostki.



l0.Jednostki wewngtrzne Wydzialu tworzy, przeksztalca i likwiduje Senat
Uniwersytetu w Biatymstoku na wniosek lub za zgod4 Rady Wydzialu.

ll.Rada Wydzialu, zwana dalej Rad4 i Dziekan sq organami Uniwersytetu
kierujqcymi Wydzialern.

l2.Uchwaly Rady, w sprawach nale2qcych do jej kompetencji, sq wi424ce dla
Dziekana, pracownik6w i student6w Wydzialu.

l3.Do kompetencji Rady naleLy
l) ustalanie og6lnych kierunk6w dzialalnoSci Wydzialu,
2) uchwalanie plan6w studi6w i program6w nauczania,
3) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Wydzialu,
4) ocena dzialalnosci Dziekana oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania

Dziekana z dzialalno6ci Wydzialu,
5) wyralanie opinii w sprawach zatrudniania nauczycieli akademickich,
6) podejmowanie uchwal w innych sprawach okredlonych w Ustawie oraz

Statucie i przepisach szcze96lnych.
l4.W sklad Rady wchodz4

I ) Dziekan jako jej przewodnicz4cy,
2) Prodziekani,
3) nauczyciele akademiccy posiadaj4cy tytul naukowy profesora lub stopieri

naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni na Wydziale w peinym
wymiarze czasu pracy,

4) wybrani przedstawiciele :

a) pozostalych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Wydziale
jako w podstawowym miejscu pracy,
b) Samorz4du Studenckiego,
c) pracownik6w Wydziatu niebEdqcych nauczycielami akademickimi,
zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy.

l5.Liczbg przedstawicieli, o kt6rych mowa w ust. 14 pkt.4 ustala Rada
z zachowaniem proporcji okre6lonych w Statucie Uniwersytetu
w Bialymstoku:

l6.w posiedzeniach Rady uczestnicz4 z glosem doradczym przedstawiciele
zwiqzk6w zawodowych dzialaj4cych w Uniwersytecie, po jednym
zka2dego zwiqzku.

lT.Dziekan jest wybierany spo6r6d nauczycieli akadernickich posiadajqcych
tytul naukowy profesora lub stopieh naukowy doktora habilitowanego.

l8.Prodziekan jest wybierany sposr6d naucrycieli akademickich posiadai4cych
co najmniej stopieh naukowy doktora.
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l g.Warunkiem pelnienia funkcji Dziekana lub Prodziekana jest zatrudniente

w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy'

20.Dziekan mo2e powolywai pelnomocnik6w oraz komisje'

2l.Kompetencje Dziekana okre6laj4 przepisy ustaw i wydanych na ich

podstawie rozporzqdzeh oraz postanowienia Statutu Uniwersytetu

w Bialymstoku. W szczeg6lnoSci Dziekan:

l) kieruje Wydzialem i reprezentuje go na zewnqtrz'

2) przewodniczy posiedzeniom Rady i zapewnia wykonywanie jej uchwal,

3) jest przeloZonym pracownik6w, student6w Wydzialu,

4) sprawuje nadz6r nad dzialalnosci4 wewnqtrznych jednostek organizacyjnych

Wydzialu,
5) okre6la zakresy obowi4zk6w Prodziekan6w,

6) przedstawia do zatwierdzenia Radzie roczne sprawozdania z dzialalnorici

Wydzialu,
7) dba o bezpieczefistwo i porzqdek na terenie Wydzialu'

22.Pracownicy i studenci wydzialu sfo odpowiednio, pracownikami

i studentami Uniwersytetu w Bialymstoku.

23.Przepisy dotycz4ce pracownik6w i student6w Uniwersytetu

w Bialymstoku maj4 zastosowanie do pracownik6w i student6w wydzialu.

24.Administracja Wydzialu, podlegla bezpoSrednio Dziekanowi, zapewnia

odpowiednie warunki dla realizacji podstawo$ych zadah i cel6w, dla jakich

Wydzial jest powolanY.

25.Wydzial przygotowuje roczny plan rzeczowo-finansowy a tak2e

sprawozdanie z jego wYkonania.

26.Plan ten jest przedstawiany Rektorowi i stanowi c2956 planu rzeczowo-

finansowego Uczelni.
2'7 .Dziekan j est wykonawc4 planu rzeczowo-finansowego wydzialu

i ponosi z tego ty'tulu bezpo6redni4odpowiedzialno66 przed Rad4'

28.Niniejszy Regulamin uchwalony przez Senat w dniu 28.02.2007 r. wchodzi

w Zycie z dniern rejestracji w Republice Litewskiej.


