Regulamin
Filii Uniwersytetu w Białymstoku
„Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego”
1. „Wydział Ekonomiczno-Informatyczny” (zwany dalej Wydziałem), został utworzony
przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą Senatu Nr 383 z 26 kwietnia 2006 roku.
2. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu w Białymstoku.
3. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu tworzy, przekształca i likwiduje Senat
Uniwersytetu w Białymstoku.
4. Uniwersytet w Białymstoku, zwany dalej Uniwersytetem, utworzony Ustawą z dnia 19
czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 642) przez przekształcenia Filii Uniwersytetu
Warszawskiego w Białymstoku – jest akademicką uczelnią państwową działającą na
podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą”, Statutu Uniwersytetu, a w
zakresie działania Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego działa w sposób niesprzeczny
z przepisami prawa

obowiązującego na terytorium Republiki Litewskiej Filię

zagranicznego podmiotu prawnego.
5. Numer identyfikacyjny REGON założyciela: 050562207 w Krajowym Rejestrze
Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, NIP 5422383747, siedziba Uniwersytetu
– Rzeczpospolita Polska , 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14.
6. Siedziba Wydziału: Republika Litewska, LT-03202 Wilno, ul. Naugarduko 76.
7. Wydział nie posiada osobowości prawnej. Osobowość prawną posiada Uniwersytet w
Białymstoku, który odpowiada za wszelkie zobowiązania Wydziału.
8. Wydział działa na podstawie Ustawy, Statutu i Regulaminu studiów Uniwersytetu w
Białymstoku oraz niniejszego Regulaminu, w sposób niesprzeczny z przepisami prawa
obowiązującego na terytorium Republiki Litewskiej Filię zagranicznego podmiotu
prawnego.
9. Nadzór nad Wydziałem sprawuje Rektor i Senat Uniwersytetu w Białymstoku oraz
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego Rzeczpospolitej Polskiej oraz instytucje
Republiki Litewskiej upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa obowiązującego
na terytorium Republiki Litewskiej Filię zagranicznego podmiotu prawnego.
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10. Podstawowe cele działalności Wydziału:
10.1. kształcenie studentów i kadr naukowych, przygotowanie specjalistów i naukowców o
wysokich kwalifikacjach mając na względzie tendencje rozwoju społeczeństwa i rynku
pracy oraz istniejący popyt, a także integracyjne procesy Europy;
10.2. prowadzenie działalności naukowo-badawczej.
11. Wydział prowadzi i koordynuje pracę dydaktyczną w zakresie utworzonych przez
Senat Uniwersytetu w Białymstoku kierunków studiów oraz pracę badawczą w ramach
dziedzin i dyscyplin naukowych.
12. W ramach Wydziału można tworzyć, w celach naukowo-dydaktycznych,
dydaktycznych lub naukowych: Instytuty, Katedry, Zakłady, Pracownie, Laboratoria,
Biblioteki i inne jednostki.
13. Jednostki wewnętrzne Wydziału tworzy, przekształca i likwiduje Senat Uniwersytetu w
Białymstoku na wniosek lub za zgodą Rady Wydziału.
14. Rada Wydziału (zwana dalej Radą) i Dziekan Wydziału (dalej Dziekan) są organami
kierującymi Wydziałem. Kadencja Rady i Dziekana trwa cztery lata, z zastrzeżeniem, że
kadencja pierwszej Rady i pierwszego Dziekana Wydziału, tak jak kadencja pozostałych
organów Uniwersytetu, trwa do 31.08.2008 r.
15.l. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Rady, z zastrzeżeniem p.15.2.
15.2. Uchwały Rady w sprawach personalnych zapadają bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
15.3. Uchwały Rady są wiążące dla Dziekana, pracowników i studentów Wydziału.
16. Do kompetencji Rady należy:
16.1. ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału;
16.2. uchwalanie planów studiów i programów nauczania;
16.3. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału;
16.4. ocena działalności Dziekana oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania Dziekana z
działalności Wydziału;
16.5. wyrażanie opinii w sprawach zatrudniania nauczycieli akademickich;
16.6. podejmowanie uchwał w innych sprawach będących w kompetencji Rady.
17. Rada składa się z 15 członków. W skład Rady wchodzą:
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17.1. Dziekan jako jej przewodniczący;
17.2. Prodziekani;
17.3. nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego, zatrudnieni na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy;
17.4. wybrani przedstawiciele:
17.4.1. pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Wydziale jako w
podstawowym miejscu pracy;
l7.4.2. Samorządu Studenckiego;
l7.4.3. pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych
w pełnym wymiarze czasu pracy.
17.5. w posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele
związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku.
17.6. Dziekan może zapraszać na posiedzenia Rady Wydziału przedstawicieli Społecznej
Rady Patronackiej Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.
18. Liczbę przedstawicieli, o których mowa w p.17.4. ustala Rada z zachowaniem
proporcji określonych w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku, z zastrzeżeniem p.19
niniejszego Regulaminu:
18.1. nauczyciele akademiccy wymienieni w p. 17.3. stanowią więcej niż połowę
statutowego składu Rady Wydziału, nie więcej jednak niż 60%;
18.2. udział przedstawicieli wymienionych w 17.4.2. w Radzie Wydziału nie może być
mniejszy niż 20% z tym, że liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się
proporcjonalnie do liczebności tych grup na Wydziale, z tym że studenci i doktoranci są
reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup;
18.3. udział przedstawicieli wymienionych w l7.4.1. w składzie Rady Wydziału jest nie
mniejszy niż 10%;
l8.4. udział przedstawicieli wymienionych w l7.4.3. w składzie Rady Wydziału jest nie
mniejszy niż 5%.
19. Uczelniana Komisja Wyborcza:
19.1. ustali kalendarz czynności wyborczych dla pierwszych wyborów Rady Wydziału,
Kolegium Elektorów Wydziału, Dziekana i Prodziekanów;
19.2. ustali udział liczbowy przedstawicieli poszczególnych grup społeczności
akademickiej w pierwszej Radzie Wydziału i pierwszym Kolegium Elektorów Wydziału;
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19.3. przeprowadzi wybory do Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału;
19.4. zwoła pierwsze posiedzenie Rady Wydziału w celu wyboru Wydziałowej Komisji
Wyborczej;
19.5. zwoła pierwsze posiedzenie Wydziałowej Komisji Wyborczej.
20. Dziekana i Prodziekanów Wydziału wybiera Kolegium Elektorów Wydziału.
21. Dziekan jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
22. Prodziekan jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających co
najmniej stopień naukowy doktora.
23. Warunkiem pełnienia funkcji Dziekana lub Prodziekana jest zatrudnienie w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
24. Dziekan może powoływać komisje oraz część swoich pełnomocnictw przekazywać dla
osób trzecich.
25. Odwołanie Dziekana lub członka Rady Wydziału następuje w takim samym trybie w
jakim dokonano wyboru.
26. Zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Republiki Litewskiej Filie
zagranicznego podmiotu prawnego wybór i odwołanie organów kierujących Wydziałem
zatwierdza Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.
27. Kompetencje Dziekana określają przepisy ustaw, Statut Uniwersytetu oraz inne akty
prawne.
28. Dziekan pełni następujące funkcje:
28.1. kieruje Wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz;
28.2. przewodniczy posiedzeniom Rady i zapewnia wykonywanie jej uchwał;
28.3. jest przełożonym pracowników, studentów Wydziału;
28.4. sprawuje nadzór nad działalnością wewnętrznych jednostek organizacyjnych
Wydziału;
28.5. określa zakresy obowiązków Prodziekanów;
28.6. przedstawia do zatwierdzenia Radzie roczne sprawozdania z działalności Wydziału;
28.7. przedstawia do rejestru podmiotów prawnych Republiki Litewskiej informacje o
zmianach w Regulaminie Wydziału, zmianach danych i statusu prawnego Wydziału oraz
inne informacje wymagane prawem Litewskim;
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28.8. dba o bezpieczeństwo i porządek na terenie Wydziału;
28.9. inicjuje działalność Społecznej Rady Patronackiej Wydziału EkonomicznoInformatycznego w Wilnie będącej ciałem opiniodawczym, wspierającym funkcjonowanie
i rozwój Wydziału.
29. Pracownicy i studenci Wydziału są, odpowiednio, pracownikami i studentami
Uniwersytetu w Białymstoku.
30. Przepisy dotyczące pracowników i studentów Uniwersytetu w Białymstoku mają
zastosowanie do pracowników i studentów Wydziału.
31.

Pracownicy

Wydziału,

bezpośrednio

podlegający

Dziekanowi,

zapewniają

odpowiednie warunki dla realizacji podstawowych zadań i celów, dla jakich Wydział jest
powołany.
32. Wydział przygotowuje roczny plan rzeczowo-finansowy, a także sprawozdanie z jego
wykonania.
33. Plan ten jest przedstawiany Rektorowi i stanowi część planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu.
34. Dziekan jest wykonawcą planu rzeczowo-finansowego Wydziału i ponosi z tego tytułu
bezpośrednią odpowiedzialność przed Radą.
35. Niniejszy Regulamin uchwalony przez Senat w dniu 28.02.2007 r. wchodzi w życie z
dniem rejestracji w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej.
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