


Biuletyn Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

UCHWAŁA 
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

TL dnia 14 października 1998 гоїш

w sprawie utworzenia Katedry Teologii Katolickiej

Senat Uniwersytetu w Białymstoku opowiada się za utworzeniem 
Katedry Teologii Katolickiej kierując się zasadą wolności badań, otwar
tości poznawczej Uniwersytetu, tradycji uniwersyteckich i społecznych 
funkcji Uniwersytetu.

Senat upoważnia Rektora do działań w tym kierunku w oparciu o 
autonomię Uniwersytetu, wolę Kościoła Katolickiego oraz obowiązują
ce przepisy prawa.

Senat wyraża nadzieję, że utworzenie Katedry wzbogaci badania 
uniwersyteckie, wzmocni prestiż Uniwersytetu; przyczyni się do umoc
nienia fundamentalnych wartości bliskich idei Uniwersytetu, sprzyjać 
będzie budowaniu społecznego konsensu.

Prof. zwycz. Adam Jamróz 
Przewodniczący Senatu Uniwersytetu

w Białymstoku

UMOWA

Umowa z dnia 8 października 1999 roku między Uniwersytetem
w Białymstoku,

reprezentowanym przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 
prof. zw. dr hab. Adama JAMROZA,

a Rzymsko-Katolicką Archidiecezją Białostocką, 
reprezentowaną przez Arcybiskupa Stanisława SZYMECKIEGO, 

Metropolitę Białostockiego

dotycząca funkcjonowania Katedry Teologii Katolickiej 
w Uniwersytecie w Białymstoku
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Biuletyn Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

§1
Katedra Teologii Katolickiej jest samodzielną międzywydziałową jed
nostką naukowo-badawczą Uniwersytetu w Białymstoku, działającą na 
podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dn. 12.09.1990 r. (Dz. U. 
nr 65) i Statutu Uniwersytetu z dnia 29.12.1998 r.

§2
1. Kierownika katedry powołuje i odwołuje Rektor Uniwersytetu w Bia

łymstoku na propozycję Ordynariusza Archidiecezji Białostockiej.
2. Pracowników Katedry zatrudnia Rektor Uniwersytetu w Białymsto

ku na wniosek Kierownika Katedry na podstawie Ustawy i Statutu.
§3

Katedra uczestniczy w badaniach statutowych i własnych na podstawie 
przepisów obowiązujących w Uniwersytecie w Białymstoku. W taki też 
sposób Katedra partycypuje w środkach finansowych będących w dys
pozycji Uniwersytetu, dających możliwość uczestniczenia w konferen
cjach, zjazdach oraz delegacjach zagranicznych, na miarę możliwości 
budżetowych Uczelni.

§4
Katedra jako jednostka uniwersytecka partycypuje, z zachowaniem odpo
wiednich proporcji, jako jednostka naukowo-badawcza, w funduszu rze
czowym Uniwersytetu, zapewniającym bieżące funkcjonowanie Katedry.

§5
Sekretariat Katedry mieści się w lokalach będących w dyspozycji Archi
diecezji Białostockiej (własność lub inne prawa rzeczowe).
Uniwersytet pokrywa koszty niezbędnej adaptacji wnętrza pomieszcze
nia zajmowanego przez Katedrę.

§6
Katedra w miarę możliwości przedstawia ofertę dydaktyczną określo
nym kierunkom studiów, tzn. propozycje dotyczące określonych wykła
dów lub wykładów monograficznych bądź też konwersatoriów mono
graficznych.

§7
Niezbędne koszty administracyjne związane z uruchomieniem Katedry 
(np. meble biurowe, szyldy informacyjne itp.) zapewni Uniwersytet w 
Białymstoku.

Prof. zw. dr hab. Adam Jamróz Ks. Arcybiskup Stanisław Szymecki 
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Metropolita Białostocki

312


