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STATUT 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 

w Bielsku-Białej 
 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, (zwana dalej Uczelnią lub 

w skrócie WSIZ) działa 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. 

§2 

Siedzibą Uczelnijest miasto Bielsko-Biała.WSIZ może tworzyć jednostki poza swoją 

siedzibą, na zasadach określonych w Ustawie. 

 

§3 

Założycielem Uczelni jest Sp. z o.o. SATA z siedzibą w Bielsku-Białej - zwana dalej 

Założycielem. Zmiana Założyciela może nastąpić na zasadach określonych w Ustawie. 

 

§4 

Nadzór nad Uczelnią sprawuje : minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego (zakresie 

określonym w Ustawie)oraz Założyciel (w zakresie określonym 

w niniejszym Statucie). 

§5 

W stosunkach krajowych Uczelnia używa skrótu „WSIZ” - nazwy Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzaniaw  Bielsku-Białej. W stosunkach z zagranicą Uczelnia 

posługuje się nazwą :Institute of Management and Information Technology - w skrócie 

„IMIT”. 

§6 

1. Uczelnia ma godło, stanowiące jej dobro osobiste. Wzór godła przedstawia 

załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 

2. Godło Uczelni (logo) stanowi znak zastrzeżony. 

3. Regulamin stosowania godła Uczelni określa zarządzenie Rektora. 

 

§7 

1. Uczelnia ma sztandar będący jej uroczystym symbolem. Wzór sztandaru stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Statutu. 

2. Poczet sztandarowy Uczelni bierze udział w uroczystościach państwowych oraz 

uczelnianych, w szczególności w inauguracji roku akademickiego. 

3. Regulamin pocztu sztandarowego Uczelni określa zarządzenieRektora. 

 

§8 

1. Uczelnia nadaje osobom fizycznym lub prawnym, tytuł honorowy „Zasłużony dla 

rozwoju WSIZ” – na wniosek Założyciela. 
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2. Wzór dyplomu „Zasłużony dla rozwoju WSIZ” znajduje się w załączniku nr 3 do 

niniejszego Statutu. 

3. Regulamin nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla rozwoju WSIZ” określa 

zarządzenie Rektora. 

§9 

1. Uczelnia nadaje swoim najlepszym absolwentom - tytuł honorowy 

„OmniumStudiosorumOptimo”,  

2. Wzór dyplomu „OmniumStudiosorumOptimo” znajduje się w załączniku nr 4 do 

niniejszego Statutu. 

3. Regulamin nadawania tytułu honorowego „OmniumStudiosorumOptimo” określa 

zarządzenie Rektora. 

§10 

1. Uczelnia wydaje dyplomy ukończenia studiów - oznaczone swoim godłem, których 

wzór przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego Statutu. 

2. Dokumenty Uczelni, w tym świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, 

kursów oraz szkoleń - są  oznaczane godłem Uczelni. 

3. Godłem Uczelni oznaczane są również oficjalne pisma Uczelni oraz inne 

dokumenty studentów, w tym indeksy oraz karty okresowych osiągnięć. 

 

 

Rozdział 2 

Formy działalności Uczelni 

 

§11 

1. Zgodnie z Ustawą - Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego 

działania, kierując się zasadami wolności kształcenia i badań naukowych. 

2. Zgodnie z Ustawą - Uczelnia jest jednostką posiadającą osobowość prawną, 

powołaną do wykonywania zadań publicznych – w zakresie edukacji oraz nauki. 

3. Zgodnie z Ustawą - Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach 

określonych w Ustawie oraz w niniejszym Statucie. 

4. Uczelnia prowadzi następujące podstawowe formy działalności : 

1) Edukacyjną 

2) Naukową; 

3) Gospodarczą; 

4) Organizacyjną. 

5. Działalność edukacyjna i naukowa jest realizowana zwłasnych środków 

majątkowych i finansowych - w zakresie umów o pracę, w ramach wynagrodzenia 

podstawowego. Działalność gospodarcza jest prowadzona ze środków własnych lub 

obcych, poza umowami o pracę. 

6. Działalność organizacyjną prowadzą pracownicy administracyjni oraz osoby 

powołane przez Założyciela lub Senat WSIZ do pełnienia funkcji organów Uczelni. 

Wynagrodzenia lub rekompensaty finansowe lub majątkowe za działalność 

organizacyjną określa Założyciel - dla organów jednoosobowych, które powołuje.  

7. Działalność naukową Uczelni nadzoruje Rektor. Działalność edukacyjną Uczelni 

nadzoruje Dziekan. Działalność gospodarczą i organizacyjną Uczelni nadzoruje 

Kanclerz. 

8. Rektor rozpatruje odwołania od decyzji Dziekana lub Kanclerza. Rektor podejmuje 

decyzje kierując się Ustawą oraz niniejszym Statutem. 

 

§12 



Projekt Statutu WSIZ – wersja z dnia 10 marca  2017r. 

 

©WSIZ, Senat, 10 marca 2017r. Rektor Strona 3 
 

1. Uczelnia powadzi działalność podstawową – zgodnie z Ustawą - w szczególności : 

1) w zakresie edukacji : 

a) studia pierwszego lub drugiego stopnia, 

b) studia podyplomowe - informatyczne, 

c) kursy informatyczne, 

d) szkolenia informatyczne. 

2) w zakresie nauki : 

a) badania naukowe, 

b) prace rozwojowe, 

c) kształcenie własnych nauczycieli akademickich, 

d) gromadzenie zbiorów bibliotecznych oraz informacyjnych.  

2. Działalność naukową Uczelni prowadzą przede wszystkim nauczyciele 

akademiccy, którzy wchodzą do tzw. minimum kadrowego WSIZ. 

3. Działalność podstawowa uczelni jest prowadzona w oparciu o umowy 

administracyjno-prawne lub cywilno-prawne. 

4. Uczelnia prowadzi działalność podstawową z własnych funduszy (wkładu własnego 

Założyciela, opłat za kształcenie, darowizn na działalność naukową, itp.). 

5. Zadania podstawowe mogą być realizowane przez nauczycieli akademickich oraz 

osoby nie będące nauczycielami akademickimi,a także przez osoby zatrudnione w 

Uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.  

 

§13 

1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w 

Ustawie – w formach określonych w niniejszym Statucie. 

2. Uczelnia prowadzi działalność gospodarczą, z funduszy obcych (np. zleceń z 

firm,grantów, itp.) lub z funduszy własnych. 

3. Zadania gospodarcze mogą być realizowane przez nauczycieli akademickich oraz 

osoby nie będące nauczycielami akademickimi, a także przez osoby zatrudnione w 

Uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.  

 

§14 

1. Podstawowe zadania Uczelni określają : Ustawaoraz niniejszy Statut. Do 

podstawowych zadań Uczelni należą w szczególności: 

1)kształcenie studentów w celu zdobywania : wiedzy, umiejętności 

orazkompetencji społecznych; 

2)wspieranie działalności naukowej studentów (w ramach dydaktyki oraz 

poprzez Koło Naukowe Informatyków). 

3) przygotowania studentów do pracy zawodowej – poprzez praktyki zawodowe 

oraz dyplomowe; 

4)stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 

5)wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za umacnianie      

     zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka; 

6) uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji; 

7)prowadzenie studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń ustawicznych;  

8) kształcenie i promowanie własnych nauczycieli akademickich; 

9)prowadzenie badań naukowych oraz świadczenie usług informatycznych; 

10) organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych; 

11)współpraca pomiędzy krajowymi oraz zagranicznymi uczelniami; 

12)gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; 

13) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; 



Projekt Statutu WSIZ – wersja z dnia 10 marca  2017r. 

 

©WSIZ, Senat, 10 marca 2017r. Rektor Strona 4 
 

14) wspieranie działalności zawodowej informatyków (np. przez prowadzenie 

Beskidzkiego Koła – Polskiego Towarzystwa Informatycznego); 

2. Uczelnia prowadzi także działalność wydawniczą w kraju i za granicą, oraz 

popularyzacji informatyki - wśród społeczności lokalnej i regionalnej, w 

szczególności wśród młodzieży. 

3.  Określenie „własny pracownik” oznacza nauczyciela akademickiego, który należy    

do minimum kadrowego WSIZ lub pełni funkcję organu Uczelni.     

 

§15 

1. Uczelnia prowadzi studia zgodnie z Ustawą, uwzględniając w szczególności: 

 1) Krajowe Ramy Kwalifikacji- w zakresie informatyki; 

 2)plany studiów i programy kształcenia; 

 3)weryfikację efektów kształcenia; 

 4)warunki oceny programowej; 

 5)warunki oceny instytucjonalnej. 

2. W Uczelni funkcjonuje system jakości kształcenia, kierowany przez Dziekana oraz 

nadzorowany przez Rektora. 

3. Regulamin funkcjonowania systemu jakości kształcenia uchwalaSenatUczelni. 

Regulamin ten określa : 

1) strukturę systemu; 

2) zasady funkcjonowania systemu; 

3) kryteria oceny efektów kształcenia; 

4) procedury korekcji metod kształcenia; 

5) procedury anty-plagiatowe. 

4. Doskonaleniem systemu jakości kształcenia w Uczelni zajmuje się komisja   

zarządzania jakością kształcenia, powoływana przez Senat WSIZ. 

 

§16 

1. Uczelnia prowadzi Biuro Promocji oraz edukacyjną witrynę internetową. 

Regulamin funkcjonowania Biura Promocji uchwala Senat WSIZ. 

2. W Uczelni funkcjonuje system monitorowania karier zawodowych absolwentów- 

nadzorowany przez Dziekana. Celem tego systemu jest ocena efektów 

edukacyjnych Uczelni, w środowisku gospodarczym. W szczególności istotne 

znaczenie przywiązywane jest do zatrudnienia absolwentów WSIZ. 

3. Regulamin systemu monitorowania karier zawodowych uchwala Senat 

WSIZ.Regulaminten określa : 

 1) strukturę systemu; 

 2) zasady funkcjonowania systemu; 

 3)opinie absolwentów oraz pracodawców, dotyczących działalności Uczelni; 

 4) edukacyjną witrynę internetową; 

5) procedury modyfikacji programu kształcenia Uczelni. 

4. System monitorowania karier zawodowych absolwentów Uczelni obejmuje również 

monitorowanie byłych studentów, którzy przerwali studia w WSIZ. 

5. Uczelnia skupia informatyków w regionie, w szczególności absolwentów - poprzez 

Beskidzkie Koło – Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 

 

§17 

1. Uczelnia dostosowuje system studiów do potrzeb :kandydatów, studentów oraz rynku 

pracy - uwzględniając wymagania Ustawy. 
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2. Uczelnia prowadzi studia stacjonarne oraz niestacjonarne w systemie grupowym 

oraz indywidualnym. Warunki studiów indywidualnych określa uchwała Senatu.  

3. Moduły dydaktyczne w Uczelni są podzielone na : 

1) kierunkowe, 

2) specjalnościowe, 

3) specjalizacyjne. 

Student może wybrać co najmniej 30% modułów objętych punktami ECTS.  

3. Warunkami koniecznymi ukończenia studiów w WSIZ są:  

1) zaliczenie każdego semestru, poprzez zgromadzenie co najmniej 30 punktów 

ECTS; 

2) zaliczenie praktyki zawodowej oraz dyplomowej; 

3) pozytywna ocena z obrony pracy dyplomowej. 

4. Dla przygotowania studentów do praktyk Uczelnia oferuje modułyobieralne : 

1) Informatyczna praktyka zawodowa; 

2) Informatyczna praktyka dyplomowa. 

5. Celem praktyki zawodowej jest wybór specjalizacji oraz uzyskanie pracy. Celem 

praktyki dyplomowej jest komercjalizacja swojej pracy dyplomowej. 

6. Dla realizacji praktyk zawodowych, Uczelnia zawiera porozumienia z firmami 

informatycznymi. Szczegółowe warunki realizacji praktyk studenckich określa 

uchwała Senatu WSIZ.  

7. Uczelnia wspiera działalność edukacyjną swoich studentów przez Internet. Ponadto 

Uczelnia prowadzi „wirtualny dziekanat”, dla przekazywania informacji : studentom, 

pracownikom oraz kandydatom do WSIZ. 

8. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe (w wymiarze co najmniej 30 punktów 

ECTS) z zakresu informatyki, które trwają dwa semestry. 

1) studenci studiów podyplomowych mogą wybierać specjalizacje oraz moduły 

dydaktyczne prowadzone przez Uczelnię; 

2) absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa WSIZ, w których 

zapisuje się – w szczególności : 

a) specjalizację; 

b) zaliczone moduły dydaktyczne (wraz z punktami ECTS, ocenami oraz 

godzinami dydaktycznymi). 

9. Uczelnia może potwierdzać efekty uczenia się – zgodnie z Ustawą – w formach : 

1) uznawalności dokumentów - instytucji krajowych lub zagranicznych; 

2) weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji – uzyskanej w pracy zawodowej. 

10. Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia sięokreśla uchwała Senatu 

WSIZ.  

11. Uczelnia prowadzi kursy i szkolenia informatyczne. Szczegółowe zasady 

prowadzenia kursów i szkoleń informatycznych określa uchwała Senatu WSIZ. 

 

§18 

1. Uczelnia realizuje zadania podstawowe – w zakresie szkoleń i rozwoju naukowego 

własnej kadry nauczycieli akademickich - z własnych funduszy finansowych oraz 

majątkowych. 

2. Uczelnia realizuje zadania podstawowe - w szczególności poprzez : 

1) wspieranie finansowe, dla uzyskania stopni naukowych oraz tytułów 

naukowych (w kraju oraz zagranicą); 

2) organizowanie konferencji naukowych – z zakresu informatyki – przy wsparciu 

finansowym własnych nauczycieli akademickich; 
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3) wspieranie finansowe publikowania monografii naukowych, artykułów oraz 

monografii zbiorowych - pod redakcją własnych nauczycieli akademickich; 

4) wspieranie finansowe i majątkowe realizacji prac naukowo-badawczych przez 

własnych pracowników, którzy nie są zatrudnieni w innych uczelniach. 

3. Rozwój naukowy własnej kadry nauczycieli akademickich jest realizowany poprzez 

jednostkę działającą na zasadach ogólnouczelnianych, pod nazwą : Academy of 

Computer Science and Management (dalej w skrócie ACSM) -tworzonej, 

prowadzonej, przekształcanej oraz likwidowanej przez Rektora. 

4. ACSM posiada Radę Naukową, której przewodniczącego desygnuje Rektor. Rada 

Naukowa działa zgodnie z Regulaminem uchwalanym przez Senat Uczelni. 

5. ACSM współpracuje z Beskidzkim Kołem – Polskiego Towarzystwa 

Informatycznego oraz Studenckim Kołem Naukowym Informatyków WSIZ.  

 

§19 

1. Działalność gospodarcza, którą prowadzi uczelnia–jest wyodrębniona 

organizacyjnie oraz finansowo od działalności podstawowej. 

2. Uczelnia prowadzi działalność gospodarczą związaną z jej działalnością 

podstawową, główniew zakresie : 

1)projektowania, realizacji, oraz wdrożeń systemów informatycznych; 

2) sprzedaży dzieł informatycznych (programów, aplikacji oraz prototypów); 

3) sprzedaży rezultatów prac rozwojowych (patentów, wzorów użytkowych); 

4)prac zleconych - z firm krajowych lub zagranicznych; 

5) projektów naukowych finansowanych z grantów ministerstwa ds. szkolnictwa 

wyższego; 

6) projektów naukowych finansowanych z grantów Unii Europejskiej; 

7) projektów naukowych finansowanych z innych grantów zagranicznych; 

8)prac naukowo-badawczych z własnych zasobów finansowych i majątkowych;   

9) prac usługowych zleconych przez firmy krajowe lub zagraniczne; 

10) działalności konferencyjnej oraz wydawniczej; 

11) wynajmu pomieszczeń, sprzętu oraz oprogramowania. 

3. Działalność gospodarcza jest prowadzona przez centrum transferu technologii (dalej 

w skrócie – CTT), działającego w ramach ACSM. CTT jest tworzone, prowadzone, 

przekształcanego i likwidowanego przez Kanclerza, w oparciu o Regulamin  

uchwalany przez Senat Uczelni. 

§20 

1.Regulamin CTT uchwala Senat WSIZ, po zasięgnięciu opinii Założyciela(Sp. z o.o. 

SATA), prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie : automatyki, elektroniki 

oraz informatyki. 

2. Regulamin CTT określawarunki zawierania umów o : pracę, dzieło lub zlecenie -  

oraz zasady rozliczania prac naukowych, rozwojowych, wdrożeniowych, itp.. 

3. Regulamin CTT obejmuje, między innymi : 

1) umowy cywilnoprawne – kierowników oraz wykonawców prac naukowych, 

2) rozliczenie zaliczkowe (miesięczne) prac naukowo-badawczych, 

3) zasady rozliczania prac rozwojowych (sprzedaż patentów, itp.), 

4) zasady podziału zysku z prac wdrożeniowych; 

5) zasady rozliczania monografii naukowych; 

6) zasady rozliczania prac zbiorowych – zawierających prace dyplomowe; 

7) zasady rozliczania programów komputerowych; 

8) zasady rozliczania praktyk zawodowych oraz dyplomowych;  

9) zasady rozliczania wzorów użytkowych, (np. godła WSIZ, itp.); 



Projekt Statutu WSIZ – wersja z dnia 10 marca  2017r. 

 

©WSIZ, Senat, 10 marca 2017r. Rektor Strona 7 
 

10) zasady rozliczania konferencji naukowych; 

11) zasady rozliczania międzynarodowych prac naukowych; 

12) zasady wynajmu pomieszczeń, sprzętu i oprogramowania, Internetu, itp.. 

13) zasady udzielania gwarancji, wkładu własnego itp., w grantach obcych; 

14) zasady rozliczania wdrożonych dzieł informatycznych (programów 

informatycznych, aplikacji oraz prototypów urządzeń z mikrokontrolerem); 

15)zasady rozliczania prototypów mikrokontrolerowych – wykonanych przez 

studentów - przejmowanych do laboratoriów Uczelni.  

3. Sp. z o.o. SATA może przejmować na swój stan – prace dyplomowe WSIZ, które 

mogą być wdrożone do firm lub instytucji. W tym celu WSIZ dokonuje wyceny tych 

prac – uwzględniając amortyzację. 

4. Szczegółowy plan współpracy WSIZ oraz Założyciela (Sp. z o.o. SATA) – w 

zakresie realizacji zadań gospodarczych jest określany na okres 5 lat. 

 

§21 

1. CTTwspółpracuje z Założycielem WSIZ (Sp. z o.o. SATA), w szczególności w 

zakresie wdrażania (udostępniania, komercjalizacji, itp.) rezultatów prac 

naukowych, rozwojowych oraz wdrożeniowych, itp.. 

2. Współpraca WSIZ oraz Założyciela WSIZ (Sp. z o.o. SATA), obejmuje głównie : 

1) wdrażanie innowacji informatycznych, (np. prac dyplomowych i projektów); 

2) prowadzenie praktyk zawodowych i dyplomowych oraz staży studenckich; 

3)zarządzanie zasobami : lokalowymi, sprzętowymi oraz kadrowymi, itp.. 

3. Zyski z komercjalizacji są dzielone po połowie pomiędzy WSIZ oraz Sp. z o.o. 

SATA, z uwzględnieniem praw autorskich. 

 

§22 

1. Celem CTT jest komercjalizacja efektów działalności naukowo-badawczej WSIZ, 

przy wykorzystaniu doświadczenia Założyciela (sp. z o.o. SATA) w prowadzeniu 

działalności gospodarczej. Wkład w wspólne prace - WSIZ i Sp. z o.o. SATA - 

powinien być jednakowy. 

2. W ramach CTT – Uczelnia udostępnia : 

1) innowacyjne dzieła informatyczne (programy komputerowe, aplikacje oraz 

prototypy systemów mikrokontrolerowych); 

2) prace dyplomowe, projektowe, itp.; 

3) monografie, prace zbiorowe oraz publikacje, pracowników WSIZ. 

3. W ramach CTT - Założyciel WSIZ udostępnia : 

1) pomieszczeniadla testowania prac naukowych oraz rozwojowych; 

 2) laboratorium badawcze, dla testowania systemów informatycznych; 

3) salędla gromadzenia innowacyjnych dziełinformatycznych wykonanych w 

WSIZ -przeznaczonych do wdrażania. 

4. Prace wdrożeniowe są prowadzone przez : profesorów Uczelni, oraz innych 

pracowników i studentów WSIZ. 

 

§23 

1. CTT posiada Radę Nadzorującą, której przewodniczącego - desygnuje uchwałą – 

zarząd Sp. z o.o. SATA. 

2. Zarząd Sp. z o.o. SATA, analizuje efekty działalności CTT, po każdym roku 

akademickim. 

3. Założyciel sprawuje ogólny nadzór nad działalnością gospodarczą Uczelni - 

poprzez zarząd Sp. z o.o. SATA oraz powoływane organy jednoosobowe. 
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Rozdział  3 

Założyciel Uczelni 

 

§24 

1. Zgodnie z Ustawą - założycielem uczelni niepublicznej może być osoba fizyczna 

lub osoba prawna. Założycielem WSIZ jest osoba prawna - Sp. z o.o. SATA. 

Założyciel spełnia wymagania zamieszczone w Ustawie. 

2. Sp. z o.o. SATA prowadzi działalność : 

1) gospodarczą – zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych z dnia 21 maja 2009r. 

(z późniejszymi zmianami); 

2) edukacyjną (jako Założyciel WSIZ) – zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie 

wyższym” z dnia 27 lipca 2005r. (z późniejszymi zmianami).    

3. Organami kolegialnym Sp. z o.o. SATA są : 

1) Zgromadzenie wspólników; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

4. Organami jednoosobowymi Sp. z o.o. SATA są : 

1) Prezes zarządu, 

2) Przewodniczący komisji rewizyjnej, 

5.  Sp. z o.o. SATA posiada Pełnomocnika, który pełni funkcję Prokurenta. Zakres 

obowiązków Pełnomocnika obejmuje nadzorowanie działalności edukacyjnej, w 

tym WSIZ. 

6.  Założyciel Uczelni oraz osoby umocowane do reprezentowania Sp. z o.o. SATA, 

spełniają wymagania stawiane w Ustawie. 

7.  Sp. z o.o. SATA jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu, którypełnieni funkcję 

Założyciela WSIZ oraz desygnuje swojego przedstawiciela do Senatu Uczelni. 

Prezes Zarządu może powierzyć funkcje Założyciela członkowi Sp. z o.o. SATA. 

 

§25 

Założyciel Uczelni działa zgodnie z Ustawąoraz niniejszym Statutem, w 

szczególności : 

1) Założyciel Uczelni może podejmować decyzje dotyczące Uczelni w przypadkach 

przewidzianych w niniejszym Statucie. Sprawuje on nadzór nad działalnością Uczelni, 

pod względem : edukacyjnym, naukowym, organizacyjnym, oraz majątkowym i 

finansowym. 

2) Założyciel interpretuje zasady wykluczania bezpośredniej podległości służbowej 

osób zatrudnionych w Uczelni. 

3) Zgodnie z Ustawą, Założyciel może powoływać i odwoływać organy jednoosobowe 

Uczelni. Założyciel może określić rekompensaty finansowe lub majątkowe z tytułu 

pełnienia funkcji organów jednoosobowych Uczelni.   

4) Założyciel zatwierdza plan rzeczowo-finansowy Uczelni, w szczególności zaciąganie 

zobowiązań WSIZ ponad ustalenia planu rzeczowo-finansowego. 

5) Decyzje dotyczące Uczelni podejmuje w imieniu Założyciela prezes zarządu Sp. z 

o.o. SATA – na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. 

6) W uzasadnionych przypadkach, prezes zarządu Sp. z o.o. SATA, może powołać 

pełnomocnika ds. Uczelni. Pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną. 
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§26 

1. Do podstawowych kompetencji Założyciela Uczelni – poza innymi sprawami 

określonymi w niniejszym Statucie - należą: 

1) wnoszenie uwag do projektu Statutu opracowanego przez Senat Uczelni - w ciągu 

miesiącaod dnia jego otrzymania. Uwagi Założyciela mogą być odrzucone 

przez Senat większością co najmniej dwóch trzecich głosów jego statutowego 

składu – o czym Założyciel jest powiadamiany niezwłocznie; 

2) powoływanie i odwoływanie jednoosobowych organów Uczelni - po zasięgnięciu 

opinii Senatu Uczelni.W tym celu Założyciel zwołuje posiedzenie Senatu 

Uczelni, na którym przedstawia kandydatury oraz wysłuchuje opinii członków 

Senatu. 

3) Akceptacja projektu struktury organizacyjnej WSIZ, w tym wyróżnienie 

Wydziału Informatyki. Ocena działalności Uczelni oraz powołanych organów 

jednoosobowych – na podstawie rocznych sprawozdań; 

4) wnioskowanie do senatu Uczelni o rekompensatę finansową lub majątkową z 

tytułu pełnionych funkcji organów jednoosobowych - dla osób powołanych przez 

Założyciela;    

5) powoływanie i odwoływanie Przedstawiciela Założyciela do Senatu Uczelni. 

6)stwierdzanie wygaśnięcia pełnienia funkcji organu jednoosobowego Uczelni lub 

Przedstawiciela Założyciela do Uczelni;  

7) wnoszenie uwag do wniosku o uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego 

stopnia, kierowanego do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego; 

8) zawieszanie uchwał Senatu niezgodnych z przepisami prawa lub ważnym 

interesem Uczelni i przekazywanie ich do ponownego rozpatrzenia przez Senat 

Uczelni; 

9)wnioskowanie do Uczelni o rekompensatę finansową lub majątkową z tytułu 

wykonania godła Uczelni, programów rozwojowych, itp.;    

10) akceptowanie w planie rzeczowo-finansowym obciążania majątku Uczelni 

kosztami prac naukowo-badawczych, jeśli koszty te przekraczają rocznie kwotę : 

500.000,-PLN;   

11)podjęcie decyzji – na wniosek Senatu - o połączeniu Uczelni z inną uczelnią; 

12)przeniesienie praw Założyciela Uczelni na inną osobę fizyczną lub osobę prawną, 

po zasięgnięciu opinii Senatu Uczelni - zgodnie z Ustawą; 

13) podjęcie decyzji o likwidacji Uczelni – po zasięgnięciu opinii Senatu Uczelni,  

z zastrzeżeniem zawartym w Ustawie; 

14) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego rady nadzorującej CTT; 

15) przekazywanie Uczelni interpretacji aktów prawnych dotyczących WSIZ.   

2. Decyzje w imieniu Założyciela podejmuje Prezes lub wspólnik, który uzyskał 

pełnomocnictwo Prezesa. 

§27 

1. Zgodnie z zapisem w Ustawie („sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni 

nieuregulowane w Ustawie określa statut uczelni”) - Statut WSIZ określa funkcje 

doradcze Założyciela określone w uchwale Senatu. 

2. Senat WSIZ – może zasięgać opinii Założyciela w następujących sprawach : 

1) weryfikacjipracyjako działalność- naukowa lub gospodarcza WSIZ; 

2) weryfikacji prac naukowych oraz rozwojowych – jako informatyczne;  

3) weryfikacji publikacji nauczycieli akademickich WSIZ – jako informatyczne;  

4) weryfikacji umów o : pracę, dzieło lub zlecenie – pracowników WSIZ; 

5) uznania zagranicznego stopnia naukowego lub tytułu naukowego; 
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6) zatrudnienia na podstawie zagranicznego stopnia lub tytułu naukowego; 

7) weryfikacji nauczycieli akademickich do minimum kadrowego WSIZ; 

8) uznania firmy/instytucji – jako naukowej (w zakresie informatyki); 

9) weryfikacji dokumentów - o kierowaniu pracami naukowymi - za granicą; 

10) nadania uprawnień habilitacyjnych nauczycielowi akademickiemu WSIZ; 

11) zatrudnienia na stanowisku prof. nadzw. osoby ze stopniem tylko doktora; 

12) zaliczania do minimum kadrowego profesora wizytującego WSIZ; 

13) zaliczania do minimum kadrowego osoby, której udzielono urlopu 

naukowego/zawodowego – na pracę w kraju lub za granicą; 

14) wyrażenie opinii o prawach nabytych wynikających z umowy zawartej z WSIZ; 

15) ocena dorobku naukowego dla ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

3. Na wniosek Senatu Uczelni –Założyciel WSIZ może podjąć inne zadania, jeżeli nie 

są one sprzeczne z Ustawą. 

 

§28 

1. Zgodnie z Ustawą, minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego, może przenieść 

uprawnienia Założyciela WSIZ na rzecz innej osoby. 

2. Wniosek o przeniesienie uprawnień Założyciela składa Rektor, po zasięgnięciu 

opinii Senatu Uczelni oraz Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. SATA. 

3. W przypadku likwidacji Założyciela, jego uprawnienia przejmuje osoba pełniąca 

funkcję KanclerzaUczelni - w dniu likwidacji Założyciela. 

 

§29 

1. Decyzję o likwidacji Uczelni podejmuje minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego 

- na wniosek Założyciela WSIZ.  

2. W przypadku likwidacji Uczelni : 

     1) Rektor umożliwia studentom kontynuowanie studiów w innych uczelniach; 

2) Kanclerz zabezpiecza pokrycie zobowiązań Uczelni w stosunku do wierzycieli : 

organów państwowych, pracowników, studentów, itp.; 

3. Likwidację Uczelni prowadzi się pod jej nazwą z dodatkiem „w likwidacji” z tym, że  

w czasie likwidacji uczelni zwrotu „w likwidacji” nie umieszcza się na dyplomach 

oraz świadectwach wydawanych przez Uczelnię. 

 

§30 

1. Funkcję Likwidatora Uczelni pełni Założyciel WSIZ - aktualny w dniu podjęcia 

decyzji o likwidacji. Likwidator zasięga opinii Kanclerza likwidowanejUczelni. 

2. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego Likwidator składa wniosek do ministra 

właściwego ds. szkolnictwa wyższego – o wykreślenie WSIZ z rejestru uczelni 

niepublicznych.  

3. Po wykreśleniu Uczelni z rejestru ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,   

zobowiązania Uczelni wobec wierzycieli nie są respektowane. 

4. Następcą prawnym Uczelni staje się Założyciel, który sporządza bilans WSIZ. 

 

§31 

1. Likwidator Uczelni: 

1) zawiadamia o wszczęciu likwidacji, ministra właściwego ds.szkolnictwa 

wyższego, organy Uczelni oraz jej pracowników i studentów;  

2)podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania  

likwidacyjnego; 
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3) dokonuje spisu inwentarza, sporządza bilanse otwarcia i zamknięcia 

likwidacji oraz przeprowadza rozliczenia z wierzycielami i dłużnikami 

Uczelni. 

2. Koszty likwidacji Uczelni oraz wynagrodzenie likwidatora są pokrywane z 

finansów i majątku WSIZ. 

§32 

1. Majątek Uczelni pozostały po zaspokojeniu wierzycieli, przechodzi do Założyciela - 

z przeznaczeniem na cele naukowo-badawcze. 

2.  Z majątku Uczelni powinni być zaspokojeni wierzyciele : 

1) organy państwowe, 

2) pracownicy, 

3) studenci. 

3. Założyciel reguluje zobowiązania i roszczenia wierzycieli Uczelni - w drodze 

negocjacji. Wypłaty mogą być jednorazowe lub ratalne.   

 

 

Rozdział 4 

Organizacja Uczelni 

 

§33 

1. Statut Uczelni uchwala Senat - po zasięgnięciu opinii Założyciela. 

    1) Opinia Założyciela powinna być przedstawiona w formie pisemnej, w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania projektu Statutu WSIZ. 

 2) Uwagi Założyciela do Statutu mogą być odrzucone większością co najmniej 2/3 

statutowego składu Senatu. Uchwała Senatu w tej sprawie jest niezwłocznie 

przekazywana Założycielowi. 

2.Statut lub zmiany w Statucie są uchwalane przez Senat Uczelni większością co 

najmniej dwóch trzecich głosów swojego statutowego składu. 

3. Procedura uchwalania Statutu WSIZ jest następująca : 

1) Projekt Statutu WSIZ opracowuje Kanclerz, uwzględniając wnioski organów 

Uczelni oraz Samorządu Studenckiego; 

2)  Senat Uczelni podejmuje uchwałę w sprawie projektu Statutu WSIZ; 

3)  Założyciel wnosi uwagi do projektu Statutu WSIZ; 

4) Statut WSIZ jest uchwalany przez Senat Uczelni – z uwzględnieniem pisemnej 

opinii Założyciela; 

4. Statut WSIZ uchwalony przez Senat Uczelni jest przedkładany ministrowi 

właściwemu ds. szkolnictwa wyższego. 

5. Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego może zgłosić uwagi do Statutu Uczelni, 

w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku braku uwag, Statut wchodzi w 

życie, z dniem jego uchwalenia przez Senat Uczelni. 

 

§34 

1. Organizacja WSIZ wymaga akceptacji Założyciela – biorąc pod uwagę liczbę 

studentów. WSIZmoże być uczelnią bezwydziałową lub jednowydziałową - posiadającą 

wydział informatyki. 

2.Organami kolegialnymi Uczelni są : 

1)Senat; 

2) Rada Wydziału; 

3)Konwent; 
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3. Organami jednoosobowymi Uczelni są : 

1)Rektor; 

2)Dziekan; 

3)Kanclerz. 

4. Kompetencje oraz zakresy obowiązków organów Uczelni określa Ustawa oraz 

niniejszy Statut.  

5. Rektor, Dziekan oraz Kanclerz są powoływani i odwoływani przez Założyciela, po 

zasięgnięciu opinii Senatu WSIZ. Rektor, Dziekan oraz Kanclerz podlegają 

bezpośrednio Założycielowi (który ich powołuje i odwołuje). 

6. Prorektorzy, Prodziekan oraz Kwestor są powoływani i odwoływani przez Senat 

Uczelni (w drodze wyborów). Osoby te są bezpośrednio podległe Senatowi WSIZ 

(który ich powołuje i odwołuje – w drodze wyborów). 

7. Powołani członkowie organów Uczelni mają prawa nabyte. Pełnią oni funkcje do 

końca okresu, na który zostali wybrani lub do dnia ich odwołania. 

 

§35 

1. Organizację oraz zasady działania Uczelni określa regulamin organizacyjny 

nadawany przez Kanclerza - po zasięgnięciu opinii Senatu. 

2. Stosunki bezpośredniej podległościsłużbowej pracowników są określonew 

regulaminie organizacyjnymUczelni – po konsultacji z Założycielem.  

3. Jednostki organizacyjne Uczelni są tworzone, przekształcane lub likwidowane – 

przez Rektora - z początkiem roku akademickiego. 

4. Jednostkami ogólnouczelnianymi są : 

1) Rektorat, Kwestura, Biblioteka, Archiwum i Kancelaria Tajna; 

2) ACSM, (ds. działalności naukowej); 

3) CTT, (ds. działalności gospodarczej); 

5. Kwestura, Biblioteka, Archiwum i Kancelaria Tajnadziałają na 

podstawieregulaminów uchwalanych przez Senat. 

 

§36 

1. W strukturze WSIZ wyróżnia się jednostki wydziałowe. Jednostkami 

wydziałowymi są : Instytuty, Katedry oraz Laboratoria. 

2. Instytut może być utworzony jeśli w jego skład wchodzą co najmniej dwie katedry 

oraz cztery Laboratoria. W WSIZ mogą być utworzone instytuty : informatyki oraz 

zarządzania. 

3. Katedra może być utworzona jeśli w jej skład wchodzi co najmniej dwóch 

nauczycieli akademickich posiadających  co najmniej stopień doktora. Ponadto w 

skład Katedry powinny wchodzić co najmniejdwa Laboratoria. 

4. Przyporządkowanie Laboratoriów do Katedr jest określone w schemacie 

organizacyjnym Uczelni. 

§37 

1. W skład Biblioteki wchodzą : 

1) Czytelnia, 

2) Wypożyczalnia, 

3) Kiosk - sprzedaży podręczników akademickich. 

2. Czytelnia oraz Kiosk sprzedaży podręczników akademickich, funkcjonują w 

ramach CTT. Wypożyczalnia jest prowadzona przez dziekanat WSIZ.   

3. Biblioteka zawiera księgozbiór w postaci „papierowej” oraz elektronicznej, a także 

korzysta z baz internetowych. 
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4. System informacyjny Biblioteki zawiera bazy danych o księgozbiorze oraz 

czytelnikach, a także części księgozbioru w formie elektronicznej. 

5. Księgozbiór Biblioteki oraz prace dyplomowe znajdujące się w Czytelni są 

dostępne dla pracowników i studentów Uczelni. 

6. Wydzielona część księgozbioru Biblioteki może być wypożyczana pracownikom 

oraz studentom - na zewnątrz Uczelni. 

7. Osoby nie będące pracownikami lub studentami Uczelni mogą korzystać z systemu 

biblioteczno-informacyjnego nieodpłatnie, na podstawie umów podpisanych z 

innymi uczelniami lub indywidualnej rejestracji. 

 

§38 

1. Działalność Biblioteki WSIZ jest planowana przez Radę Biblioteczną. Radę 

Biblioteczną powołuje i odwołuje Rektor. Przewodniczącym Rady Bibliotecznej 

jest Prorektor ds. Edukacji. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą kierownicy 

wszystkich katedr Uczelni. 

2. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należą : 

 1) określanie zasad funkcjonowania Biblioteki; 

 2)zatwierdzanie planu zakupów książek i czasopism; 

 3) określanie zasad informatyzacji Biblioteki; 

 4) prowadzenie wydawnictwa WSIZ. 

3. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, Uczelnia 

tworzy zbiór składający się z następujących danych osobowych swoich 

pracowników oraz studentów : imiona, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (dla 

korespondencji) oraz seria i nr dowodu osobistego lub paszportu. 

 

§39 

1. Archiwumoraz Kancelaria Tajna, zawierajądokumenty dziekanatu oraz kwestury, 

które nie są udostępniane publicznie. 

2. System informacyjny Archiwum oraz Kancelarii Tajnej zawiera dokumenty w 

postaci „papierowej” oraz informacje w postaci elektronicznej - o archiwalnych 

zasobach dziekanatu oraz kwestury. 

3. Kopie dokumentów Uczelni są przechowywane przez Założyciela (Sp. z o.o. 

SATA) oraz : Rektora, Dziekana lub Kanclerza.  

4. Dokumentacja bieżącej działalności Uczelni znajduje się w kwesturze oraz w 

dziekanacie - w tym dokumenty aktualnych studentów. 

5. Dokumenty nauczycieli akademickich Uczelni dotyczące prowadzonych modułów 

dydaktycznych, są przechowywane w Katedrach. 

6. Dokumenty archiwalne Uczelni oraz nieodebrane przez byłych studentów WSIZ są 

przechowywane w Archiwum.  

§40 

1. Rektor reprezentuje Uczelnię na zewnątrz (w kraju i za granicą), w szczególności 

wobec ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. 

2. Rektorowi przysługuje tytuł  Magnificencji. 

3. W przypadkach wymaganej dwuosobowej reprezentacji - Uczelnię dodatkowo 

reprezentuje Kanclerz. 

4. Zastępcami Rektora są Prorektorzy : ds. edukacji oraz ds. nauki. 

5. Zastępcą Dziekana jest Prodziekan. 

6. Zastępcą Kanclerza jest Kwestor. 

7. Zastępcy : Rektora, Dziekana oraz Kanclerza, podlegają bezpośrednio Senatowi 

Uczelni, który ich powołuje i odwołuje – na wniosek organów jednoosobowych. 
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§41 

1. Rektorem Uczelni może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy 

doktora, zatrudniona w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy. 

2. Prorektorem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, 

zatrudniona w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy.  

3. Dziekanemmoże być osoba posiadająca co najmniej stopień magistra, zatrudniona w 

Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy. 

4. Prodziekanem może być osoba posiadająca co najmniej stopień magistra, 

zatrudniona w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy. 

5. Kanclerzem może być osoba posiadająca co najmniej stopień magistra, zatrudniona 

w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy. 

6. Kwestorem może być osoba posiadająca co najmniej stopień magistra, zatrudniona w 

Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

 

Rozdział 5 

Senat Uczelni 

 

§42 

1. Senat WSIZ jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni, podejmującym 

uchwały.Ponadto Senat może analizować uchwały Rady Wydziału lub Konwentu, z 

punktu widzenia ich zgodności z prawem lub istotnym interesem Uczelni. 

2. Senat WSIZ opiniuje organy jednoosobowe powoływane i odwoływane przez 

Założyciela oraz powołuje i odwołuje zastępców organów jednoosobowych Uczelni – 

w drodze wyborów. 

3. Kadencja Senatu WSIZ wynosi cztery lata i pokrywa się z rokiem akademickim 

rozpoczynającym się 1 października. Pierwsza kadencja rozpoczyna się od roku 

akademickiego, w którym niniejszy Statut wejdzie w życie.     

 

§43 

1. Senat WSIZ składa się z dziesięciu członków - w tym przewodniczącego, którym jest 

Rektor Uczelni.  

2. W skład Senatu wchodzą : 

1) Rektor; 

2) Prorektor ds. nauki; 

3) Prorektor ds. edukacji; 

4) Dziekan; 

5) Kanclerz; 

6) przedstawiciel Założyciela; 

7) wybranyprzedstawiciel nauczycieli akademickich; 

8) wybranyprzedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi; 

9) dwaj wybrani przedstawiciele studentów. 

3. Rektora, Dziekana oraz Kanclerza powołuje i odwołuje Założyciel - po zasięgnięciu 

opinii Senatu Uczelni - na czas określony lub nieokreślony. Rektor, Dziekan oraz 

Kanclerz podlegają bezpośrednio Założycielowi, składając sprawozdanie z swej 

działalności.   

4. Prorektorów powołuje – w drodze wyborów - Senat Uczelni na okres kadencji. Senat 

Uczelni może odwołać Prorektora w trakcie kadencji. Prorektorzy są wybierani 
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przezaktualny Senat Uczelni, na wniosek Rektora. Prorektorzy podlegają 

bezpośrednio Senatowi Uczelni, składając mu sprawozdanie z swej działalności. 

5. Przedstawiciela Założyciela do Senatu Uczelni powołuje na czas określony lub 

nieokreślony - Założyciel, uchwałą Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. SATA. 

Założyciel może odwołać swojego Przedstawiciela do Senatu Uczelni. 

6. Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora stanowią nie mniej 

niż 50% statutowego składu Senatu Uczelni. 

7. Wybierani przedstawiciele nauczycieli akademickich, stanowią nie mniej niż 10% 

statutowego składu Senatu Uczelni. 

8. Wybierani przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, 

stanowią nie mniej niż 10% statutowego składu Senatu Uczelni. 

9. Wybierani przez Samorząd Studentów przedstawiciele studentów, stanowią nie mniej 

niż 20% statutowego składu Senatu Uczelni. Przewodniczący Samorządu Studentów 

informuje niezwłocznie Rektora o wybranych do Senatu przedstawicielach 

studentów.  

§44 

1. Kadencja - przedstawicieli nauczycieli akademickich oraz pracowników nie 

będących nauczycielami akademickimi - wybieranych do Senatu Uczelni - trwa 

jeden rok akademicki. 

2. Zasady i tryb wyboru osób do organów kolegialnych Uczelniokreśla Ordynacja 

Wyborcza, uchwalana przez Senat Uczelni. 

3. Ordynacja Wyborcza określa, w szczególności: 

1) sposób podawania informacji o miejscu i czasie wyborów; 

2) czynne oraz bierne prawo wyborcze; 

3) osoby, którym przysługuje prawo zgłaszania kandydatów; 

4) zasady wyboru (organizacja głosowania oraz interpretacja wyników). 

4. Wybory do Senatu WSIZ są przeprowadzane nie później niż na dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem roku akademickiego. 

5. Przedstawiciele nauczycieli akademickich (do Senatu Uczelni) są wybierani przez 

nauczycieli akademickich Uczelni. 

6. Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (do Senatu 

Uczelni) są wybierani przez pracowników WSIZ nie będących nauczycielami 

akademickimi. 

7.Zasady wyboru przedstawicieli studentów (do Senatu Uczelni)określa Regulamin 

Samorządu Studenckiego. Przedstawicielami studentów w Senacie Uczelni są : 

przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Samorządu Studentów WSIZ. 

8.Przedstawiciela Założyciela (do Senatu Uczelni) powołuje Założyciel, spośród 

wspólników Sp. z o.o. SATA, zatrudnionych w WSIZ na umowę o pracę. 

 

§45 

1. Mandat członka Senatu Uczelni wygasa w dniu, w którym nie spełnia on 

warunków, przy których został powołany lub wybrany. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Senatu – pracownika Uczelni - 

powołanie lub wybory uzupełniające przeprowadza się w ciągu 3 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia mandatu - zgodnie z Ordynacją Wyborczą. 

3. Wybory uzupełniające do Senatu są przeprowadzane, jeśli do końca 

rokuakademickiego pozostało co najmniej 6 miesięcy. 

4.  Rektor jest depozytariuszem dokumentów o wyborze przedstawicieli studentów w 

Senacie Uczelni. Mandat członka Senatu - przedstawiciela studentów - wygasa z 

dniem rezygnacji z funkcji lub utraty statusustudenta Uczelni. 
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§46 

1. Organy jednoosobowe Uczelni powołuje i odwołuje Założyciel - po zasięgnięciu 

opinii aktualnego Senatu Uczelni. 

1) celem zasięgnięcia opinii Senatu w sprawie powołania lub odwołania organów 

jednoosobowych – Założyciel zwołuje posiedzenie aktualnego Senatu Uczelni; 

2) zasięgnięcie opinii polega na głosowaniu jawnym, członków aktualnego Senatu 

Uczelni; 

3) depozytariuszem dokumentów głosowania jawnego jest Założyciel. 

2. Założyciel powołuje oraz odwołuje :Rektora, Dziekana oraz Kanclerza- spośród 

nauczycieli akademickich Uczelni posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora. W akcie powołania określana jest rekompensata finansowa lub majątkowa 

z tytułu pełnionej funkcji. 

3. Założyciel może odwołać : Rektora, Dziekana lub Kanclerza z własnej inicjatywy, 

na wniosek organu jednoosobowego lub na wniosek Senatu Uczelni. 

4.  Uchwała Senatu Uczelni o odwołaniu : Rektora, Dziekana lub Kanclerza powinna 

być podjęta większością co najmniej dwóch trzecich statutowego składu Senatu. 

5.  Nowy Rektor, Dziekan lub Kanclerz powinien być powołany w ciągu 6 miesięcy od 

dnia odwołania poprzedniego : Rektora, Dziekana lub Kanclerza. 

6. Do czasu powołania nowego : Rektora, Dziekana lub Kanclerza, ich obowiązki 

przejmuje aktualny Prorektor - powołany przez Założyciela. 

 

§47 

1.  Senat Uczelni powołuje w drodze tajnych wyborów : 

     1) prorektora ds. nauki; 

     2) prorektora ds. edukacji; 

     3) prodziekana ; 

     4) kwestora. 

2. Wybrani : prorektorzy, prodziekan oraz kwestor – podlegają bezpośrednio Senatowi 

Uczelni, który ich wybrał.Powołania osobom wybranym - wręcza Przewodniczący 

aktualnego Senatu Uczelni. 

3. Wniosek w sprawie wyboru prorektorów zgłasza Rektor. Wybór prorektora 

następujewiększością głosów statutowego składu - przez aktualny SenatUczelni.  

4. Senat Uczelni może odwołać prorektora : z własnej inicjatywy lub na wniosek 

organu jednoosobowego. Równocześnie Senat wybiera nowego prorektora. 

5. Uchwała Senatu o odwołaniu prorektora powinna być podjęta większością co 

najmniej dwóch trzecich statutowego składu Senatu Uczelni. 

6. Wniosek w sprawie wyboru prodziekana – zgłasza Dziekan. Wybór prodziekana 

następuje większością głosów statutowego składu - przez aktualny SenatUczelni.  

7. Senat może odwołać prodziekana : z własnej inicjatywy lub na wniosek organu 

jednoosobowego. Równocześnie Senat Uczelni wybiera nowego prodziekana.  

8. Uchwała Senatuo odwołaniu prodziekana powinna być podjęta większością co 

najmniej dwóch trzecich statutowego składu Senatu Uczelni. 

9. Wniosek w sprawie wyboru kwestora – zgłasza Kanclerz. Wybór kwestora następuje 

większością głosów statutowego składu - przez aktualny Senat Uczelni. 

10. Senat może odwołać kwestora : z własnej inicjatywy lub na wniosek organu 

jednoosobowego.Równocześnie Senat Uczelni wybiera nowego kwestora. 

11. Uchwała Senatuo odwołaniu kwestora powinna być podjęta większością co 

najmniej dwóch trzecich statutowego składu Senatu Uczelni. 
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§48 

1.   Podstawowe obowiązki prorektorów określa Rektor. 

2.   Do podstawowego zakresu obowiązków Prorektora ds. nauki należą : 

1) planowanie oraz ewidencja działalności naukowej Uczelni – poprzez ACSM; 

2) współpraca naukowa z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi; 

3) nadzór w zakresie sprzętu i oprogramowania Uczelni; 

4) nadzór w zakresie sieci komputerowych Uczelni; 

5) nadzór w zakresie Laboratoriów Uczelni; 

6) współpraca z Studenckim Kołem Naukowym Informatyków. 

3.   Do podstawowego zakresu obowiązków Prorektora ds. edukacji należą : 

1) nadzór w zakresie studiów pierwszego lub drugiego stopnia; 

2) nadzór nad studiami grupowymi oraz indywidualnymi Uczelni; 

3) planowanie studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń Uczelni; 

4) nadzór w zakresie działalności wydawniczej Uczelni; 

5) organizacja konferencji edukacyjnych i naukowych Uczelni; 

6) współpraca z Kołem Beskidzkim Polskiego Towarzystwa Informatycznego; 

 

§49 

1. Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor, zawiadamiając pisemnie każdego członka 

Senatu Uczelni o terminie i miejscu posiedzenia oraz programie obrad – z 

wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Ponadto Rektor przedstawia projekty uchwał - 

członkom Senatu Uczelni. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Senatu w roku akademickim, Rektor wręcza 

powołanianowym członkom Senatu Uczelni.  

2. Rektor może zaprosić na posiedzenie Senatu Uczelni osoby nie będące członkami 

Senatu Uczelni. 

3. Senat uchwala regulamin swoich obrad oraz powołuje komisje dla realizacji 

statutowych zadań. Zwyczajne posiedzenia Senatu powinny się odbywać co najmniej 

5 razyw roku akademickim. Rektor lub co najmniej dwie trzecie członków 

statutowego składu Senatu mogą zwołać nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uczelni. 

4. Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy statutowej liczby jego członków – chyba, że Ustawa lub Statut Uczelni 

określają wyższe wymagania. 

5. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Założyciela może zawiesić uchwałę 

Senatu Uczelni i przekazać sprawę w ciągu 1 miesiąca do ponownego rozpatrzenia 

na posiedzeniu tego Senatu -  jeśli jest ona sprzeczna z prawem lub narusza ważny 

interes Uczelni. Uchwała ponownie rozpatrzona wchodzi w życie, jeżeli zostanie 

podjęta większością co najmniej dwóch trzecich statutowego składu Senatu Uczelni. 

6. Rektor może  uchylić uchwałę Senatu – po zasięgnięciu opinii Założyciela lub 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego - jeśli jest ona sprzeczna z 

prawem lub narusza ważny interes Uczelni. 

 

§50 

1. Do podstawowych kompetencji Senatu Uczelni należą : 

1) sprawy wynikające z Ustawy, w tym uchwalanie planu rzeczowo-

finansowego i sprawozdania rzeczowo-finansowego Uczelni; 

2) uchwalaniemisji oraz strategii Uczelni, opracowanej przez Rektora; 

3) uchwalanie uczelnianych ram kwalifikacji w zakresie informatyki z 

uwzględnieniem krajowych ram kwalifikacji oraz zasad kształcenia 

inżynierskiego; 
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4) uchwalanie regulaminów: studiów, studiów podyplomowych, zasad 

przyjęć na studia oraz monitorowania karier zawodowych absolwentów; 

5) uchwalanie wzoru dyplomu ukończenia studiów oraz wzorów innych 

zaświadczeń i certyfikatów Uczelni;  

6) uchwalanie wytycznych dla Rady Wydziału,w zakresie wykonywania 

podstawowych zadań Uczelni : 

a) planów studiów na cały cykl kształcenia, 

b) systemu jakości kształcenia, 

c) standardowych programów modułów kształcenia, 

d) przydziału punktów ECTS do modułów/przedmiotów, 

e) praktyk zawodowych oraz dyplomowych, 

f) relacji ocen i punktów ECTS. 

7) ocena działalności Uczelni, na podstawie sprawozdań : Rektora, 

Dziekana oraz Kanclerza; 

8)   uchwalanie wniosku o uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego 

stopnia oraz utworzenia lub likwidacji kierunku studiów;  

9) opiniowanie umowy o współpracyz podmiotem zagranicznym; 

10) uchwalanie regulaminu ACSM oraz CTT; 

11) uchwalanie opinii społeczności akademickiej Uczelni; 

12) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mieniaUczelni, o 

wartości powyżej kwoty 500tys.PLN rocznie; 

13) uchwalanie zasad prowadzenia prac naukowo-badawczych; 

14) uchwalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Uczelni; 

15) uchwalanie regulaminu finansowego Uczelni; 

16) uchwalanie zasad działania  jednostek organizacyjnych Uczelni; 

17) uchwalanie warunków i trybu rekrutacji na studia; 

18) ocena działalności zastępców organów jednoosobowych; 

19) ocena działalności komisji powołanych przez Senat; 

20) ocena nauczycieli akademickich - w szczególności należących do 

minimum kadrowego Uczelni; 

21) powoływanie nauczycieli akademickich do minimum kadrowego Uczelni 

-na kolejny rok akademicki; 

22) uchwalanie ordynacji wyborczych do organów kolegialnych Uczelni; 

23) uchwalanie zasad rozliczania godzin dydaktycznych, z uwzględnieniem 

ekwiwalentów dydaktycznych; 

24) uchwalanie regulaminustudiów w Uczelni, dostosowanego do aktualnej 

Ustawy oraz Statutu WSIZ; 

25) uchwalanie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych przez Internet; 

26) uchwalanie zasad potwierdzania efektów uczenia się; 

27)     przedstawianie opinii kandydatów na Rektora, Dziekana oraz 

Kanclerza,na posiedzeniu Senatu Uczelni zwołanym przez Założyciela; 

28) powoływanie – na wniosek organów jednoosobowych - w drodze 

wyboru, zastępców organów jednoosobowych Uczelni; 

29)  uchwalanie warunków i trybu zatrudnianianauczycieli akademickich - z 

uwzględnieniem oświadczenia o przynależności do minimum kadrowego 

WSIZ;  

30) uchwalanie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,  

 w tym warunków i trybuzwalnianiaztych opłat; 
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31) podejmowanie innych uchwał w sprawach istotnych dla Uczelni 

wynikających z rozporządzeń ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego; 

32)  uchylanie uchwał Rady Wydziału lub Konwentu – sprzecznych z 

prawem lub istotnym interesem Uczelni. 

2. Uczelniane Ramy Kwalifikacji WSIZ (UKR) wynikają z Krajowych Ram 

Kwalifikacji (KRK) w obszarze nauk technicznych. W szczególności zawierają one : 

wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne odpowiadające KRK w obszarze 

nauk technicznych. 

3. Wytyczne Senatu WSIZ dla Rady Wydziału Informatyki zawierają matryce : wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych, dla modułów kształcenia, które pokrywają 

wymagania URK w zakresie informatyki. W szczególności mają one postać matryc 

zawierających procentowy udział modułów kształcenia -w zakresie KRK dla 

informatyki. 

 

 

Rozdział 6 

Wydział Uczelni 

 

§51 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest Wydział. Kierownikiem Wydziału 

jest Dziekan. WSIZ jest uczelnią jednowydziałową – posiadającą tylko Wydział 

Informatyki. Senat WSIZ stanowi instancję odwoławczą w stosunku do Rady 

Wydziału. 

3. Kadencja Rady Wydziału wynosi cztery lata i pokrywa się z rokiem akademickim 

rozpoczynającym się 1 października. Pierwsza kadencja rozpoczyna się od roku 

akademickiego, w którym niniejszy Statut wejdzie w życie.   

 

§52 

1. Rada Wydziału składa się z dziesięciu członków, powołanych – w drodze wyborów. 

Przewodniczącym Rady Wydziału jest Dziekan. 

2. W skład Rady Wydziału wchodzą: 

1)Dziekan – powoływany przez Założyciela; 

2)Prodziekan – powoływany przez Senat Uczelni (w drodze wyborów); 

3) Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich; 

4) trzech wybranych – przez Radę Wydziału - kierowników katedr; 

5) wybranyprzedstawiciel nauczycieli akademickich wydziału; 

6) wybranyprzedstawiciel pracowników wydziału, nie będących 

 nauczycielamiakademickimi; 

7) dwóch wybranychprzedstawicieli studentów wydziału. 

2. Dziekan jest powoływany i odwoływany przez Założyciela, natomiast Prodziekan 

jest powoływany w drodze wyborów przez Senat Uczelni. Dziekan podlega 

bezpośrednio Założycielowi, natomiast Prodziekan podlega bezpośrednio Senatowi 

Uczelni.  

3. Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich desygnuje Rektor WSIZ; 

4. Kierowników katedr na następną kadencję wybiera aktualna Rada Wydziału, na 

wniosek Dziekana. Kadencja kierowników katedr trwa cztery lata. 

5. Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora stanowią nie mniej 

niż 50% statutowego składu Rady Wydziału. 
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6. Wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich stanowią nie mniej niż 10% 

statutowego składu Rady Wydziału . 

7. Wybrani przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi 

stanowią nie mniej niż 10% statutowego składu Rady Wydziału. 

8. Wybrani przedstawiciele studentów Wydziału stanowią nie mniej niż 20% 

statutowego składu Rady Wydziału.  

§53 

1. Kadencja wybranych do Rady Wydziału przedstawicieli nauczycieli akademickich 

oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi - trwa rok akademicki. 

2. Przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących 

nauczycielami akademickimi są wybierani zgodnie z Ordynacją Wyborczą.  

3. Wybory do Rady Wydziału są przeprowadzane nie później niż na dwa tygodnie 

przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

4. Czynne i bierne prawo wyborcze mają pracownicy zatrudnieni na Wydziale. 

5. Przedstawiciele nauczycieli akademickich są wybierani przez nauczycieli 

akademickich. 

6. Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi są 

wybierani przez pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 

7. Zasady wyboru przedstawicieli studentów do Rady Wydziału określa Regulamin 

Samorządu Studenckiego. Przewodniczący Samorządu Studentów WSIZ informuje 

Dziekana o studentach wybranych do Rady Wydziału – niezwłocznie po ich 

wyborze. 

§54 

1. Mandat członka Rady Wydziału, wygasa w dniu, w którym nie spełnia on 

warunków, przy których został powołany lub wybrany. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału, powołanie lub wybory 

uzupełniające przeprowadza się w ciągu 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu - 

zgodnie z Ordynacją Wyborczą. 

3. Mandat członka Rady Wydziału - przedstawiciela studentów Wydziału - wygasa z 

dniem rezygnacji z funkcji lub utraty statusu studenta Uczelni. 

4. Wybory uzupełniające są przeprowadzane, jeśli do końca roku akademickiego 

pozostało co najmniej 6 miesięcy. 

§55 

1. Posiedzenia Rady Wydziału zwołuje Dziekan, zawiadamiając pisemnie każdego 

członka Rady o terminie i miejscu posiedzenia oraz programie obrad – z 

wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Ponadto Dziekan przedstawia projekty uchwał – 

członkom Rady Wydziału. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Wydziału w roku akademickim, Dziekan wręcza 

powołania nowym członkom Rady.  

3. Dziekan może zaprosić na posiedzenie Rady Wydziału osoby nie będące jej 

członkami. 

4. RadaWydziału uchwala regulamin swoich obradoraz powołuje komisje dla realizacji 

zadań. Zwyczajne posiedzenia Rady powinny się odbywać co najmniej 5 razy w 

roku akademickim. Dziekan lub dwie trzecie statutowego składu Rady Wydziału 

może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady.  

5. Dziekan może zawiesić uchwałę Rady i przekazać ją – w ciągu miesiąca - do 

ponownego rozpatrzenia na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady, jeśli jest ona 

sprzeczna z prawem lub narusza ważny interes Wydziału; 
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6. Dziekan może  skierować uchwałę Rady Wydziału do Senatu Uczelni – w trybie 

odwoławczym - jeśli jest ona sprzeczna z prawem lub narusza ważny interes 

wydziału. 

§56 

1. Do podstawowych kompetencji Rady Wydziału należą : 

1) uchwalanie misji i strategii rozwoju Wydziału, opracowanej przez 

Dziekana; 

2) uchwalanie planów studiów i programów kształcenia – zgodnie z : 

a) Krajowymi Ramami Kwalifikacji, 

b) wytycznymi Senatu, 

c) opiniami Samorządu Studenckiego. 

3) uchwalanie zasad prowadzenia oraz zaliczania : 

a) zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych; 

b) zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie grupowym lub 

indywidualnym; 

c) praktyk zawodowych i dyplomowych oraz  prac dyplomowych - 

zgodnie z wytycznymi Senatu oraz opiniami Samorządu Studenckiego. 

4) uchwalanie form potwierdzania efektów uczenia się – poza systemem 

szkolnictwa wyższego; 

5) uchwalanie obsady kadrowej prowadzenia zajęć dydaktycznych; 

6) uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów 

informatycznych – zgodnie z wytycznymi Senatu; 

7) uchwalanie organizacji sesji oraz zasad certyfikacji zajęć dydaktycznych; 

8)  uchwalanie zasad realizacji zespołowych projektów oraz dyplomów; 

9) uchwalanie wyboru modułów kształcenia przez studentów; 

10)  zatwierdzanie tematów prac dyplomowych i zespołowych projektów; 

11) zatwierdzanie protokołów obron prac dyplomowych; 

12) uchwalanie zasad oceny i hospitacji zajęć dydaktycznych; 

13) uchwalanie zasad wyposażania laboratoriów w sprzęt i oprogramowanie; 

14) ocena działalności Wydziału na podstawie sprawozdania Dziekana; 

15) ocena katedr na podstawie sprawozdań kierowników katedr; 

16) opiniowanie wniosków o zatrudnienie lub zwolnienie nauczycieli 

akademickich na Wydziale; 

17)       podejmowanie innych uchwał, ważnych dla Wydziału Informatyki; 

2. Rada Wydziału uchwala matryce : wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych dla modułów : 

1) kierunku (informatyka); 

2) specjalności, 

3) specjalizacji 

3. Modułowe Matryce kształcenia, zawierają procentowe udziały modułów 

dydaktycznych w realizacji UKR - z uwzględnieniem : wiedzy, umiejętności i 

kompetencji oraz wymagań inżynierskich zawartych w KRK. 

3. Programy kształcenia modułów dydaktycznych, powinny zawieraćwspółczynniki 

udziału w realizacji : wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w URK. 

 

§57 

1. Prodziekana powołuje i odwołuje Senat Uczelni – w drodze wyborów - na wniosek 

Dziekana. Prodziekan podlega bezpośrednio Senatowi Uczelni. 

2. Zakres obowiązków Prodziekana określa Dziekan. 

3. Do podstawowego zakresu obowiązków Prodziekana należą : 
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1) opracowywanie matryc URK – z uwzględnieniem KRKoraz zasad kształcenia 

inżynierskiego; 

2) kierowanie działalnością dziekanatu; 

3) określanie zakresów obowiązków nauczycieli akademickich wydziału; 

4) nadzór nad wyborem modułów kształcenia;  

5) opracowywanie rozkładów zajęć; 

6) nadzór nad promocją Uczelni; 

7) zastępowanie Dziekana, w działalności bieżącej; 

8) wykonywanie zadań określonych przez Senat Uczelni; 

9) składanie sprawozdania z działalności, na posiedzeniu Senatu Uczelni. 

4. Prodziekan podejmuje sprawy studentów oraz pracowników i przygotowuje 

odpowiednie wnioski dla Dziekana.  

 

 

Rozdział 7 

Konwent Uczelni 

 

§58 

1. Konwent jest organem kolegialnym WSIZ, który rozpatruje relacje Uczelni z jej 

otoczeniem. 

2. Konwent Uczelni liczy 10 osób. Przewodniczącym  konwentu jest Kanclerz. 

Członków Konwentu powołuje Kanclerz, po zasięgnięciu opinii Założyciela. 

3. W skład Konwentu Uczelni wchodzą: 

1) Kanclerz; 

2) Przedstawiciel Założyciela w Senacie; 

3) Rektor; 

4) Dziekan; 

5) Kwestor; 

6) Powołani przez Kanclerza przedstawiciele : 

a) organów  samorządu terytorialnego; 

b) instytucji naukowych i zawodowych; 

c) przedsiębiorców; 

d) byłych pracowników Uczelni; 

e) absolwentów Uczelni. 

4. Przedstawiciele, o których mowa w punkcie 6) są reprezentowani przez jedną osobę 

w każdej grupie. 

 

§59 

1. Konwent jest powoływany na okres roku akademickiego. 

2. Posiedzenia Konwentu Uczelni zwołuje Kanclerz, co najmniej dwa razy w roku           

akademickim. 

3. Konwent podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy statutowego składu. 

4. Przy podejmowaniu uchwał – prawo głosu mają osoby wchodzące w skład 

Konwentu. W posiedzeniach Konwentu mogą brać udział osoby zaproszone. 

5. Do podstawowych kompetencji Konwentu Uczelni należy określanie: 

1) wizji, misji oraz strategii Uczelni; 

2) tendencji rozwoju informatyki w kraju i za granicą; 

3) strategii rozwoju Uczelni; 

4) wymaganych kwalifikacji absolwentów na rynku pracy w regionie; 
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5) relacji Uczelni ze środowiskiem lokalnym; 

6) zasad monitorowania karier zawodowych absolwentów Uczelni; 

7) zasad monitorowania osób, które przerwały studia w Uczelni; 

8) zasad komercjalizacji prac dyplomowych oraz naukowo-badawczych; 

9) zasad przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowych; 

10) zasad korzystania z Internetu w edukacji na odległość; 

11) zasad etyki zawodowej pracowników i studentów Uczelni; 

12) sposobów rozwiązywania dylematów społecznych i zawodowych informatyki. 

6. Konwent może inicjować współpracę Uczelni z firmami krajowymi lub 

zagranicznymi. 

 

 

Rozdział 8 

Organy jednoosobowe Uczelni 

 

§60 

1. Organami jednoosobowymi WSIZ – powoływanymi i odwoływanymi przez 

Założyciela – są : 

1) Rektor, 

2) Dziekan, 

3) Kanclerz. 

2. Założyciel może powołać organ jednoosobowy na czas określony lub nieokreślony. 

3. Powołania organów jednoosobowych wręcza w imieniu Założyciela (Sp. z o.o. 

SATA) prezes zarządu lub upełnomocniony przez prezesa członek Założyciela. 

4.W akcie powołania powinna być zawarta informacja o rekompensacie z tytułu 

pełnionej funkcji organu jednoosobowego Uczelni. 

5. Organ jednoosobowy składa Założycielowi sprawozdanie z działalności w Uczelni.   

6. Założyciel dokonuje oceny organu jednoosobowego i wnioskuje do WSIZ o 

rekompensatę finansową z tytułu pełnionej funkcji. 

7. Założyciel może odwołać organ jednoosobowy, po zasięgnięciu opinii Senatu 

Uczelni – z własnej inicjatywy lub na wniosek organu jednoosobowego. 

 

§61 

1. Zgodnie z Ustawą, Rektor reprezentuje Uczelnię na zewnątrz (w kraju lub 

zagranicą), w szczególności wobec ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. 

Rektor inicjuje inicjatywy dotyczące rozwoju Uczelni. 

2 Organem opiniodawczym Rektora jest Kolegium Rektorskie, powoływane przez 

Rektora.  Rektor może powołać lub odwołać członka Kolegium Rektorskiego, po 

zasięgnięciu opinii Kolegium Rektorskiego. 

 

§62 

1.    Do podstawowych kompetencji Rektora należy: 

1)wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących pracowników i studentów 

 Uczelni. Zarządzenia te powinny być akceptowane przez Senat Uczelni; 

2)nadzorowanie działalności : organizacyjnej, dydaktycznej oraznaukowej Uczelni; 

3)nadzorowanie przestrzegania prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa, na terenie 

Uczelni; 

4) nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych WSIZ; 

5) nadzorowanie działania systemu ZJK (zarządzania jakością kształcenia); 

6) nadzór ACSM w zakresie działalności naukowej; 
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7)powoływanie członków Komisji Dyscyplinarnych dla studentów; 

8) nadawanie uprawnień habilitacyjnych, 

9) powoływanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego (osoby, która posiada 

tylko krajowy stopień naukowy doktora); 

10) przyjmowanie oświadczeń od nauczycieli akademickich, w sprawie 

przynależności do minimum kadrowego WSIZ 

11) zatrudnianie nauczycieli akademickich w Uczelni; 

12) zawieranie umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi; 

13) wyrażanie zgody na organizację zgromadzeń na terenie Uczelni; 

14)rozstrzyganie odwołańod decyzji Dziekana lub Kanclerza; 

15)składanie sprawozdania – dla Senatu oraz Założyciela - z działalności Uczelni. 

 

§63 

1. Dziekan kieruje Wydziałem Informatyki w sprawach studenckich. Dziekan wydaje 

zarządzenia obowiązujące wszystkich pracowników Wydziału. Zarządzenia te 

powinny być akceptowane przez Radę Wydziału. 

2. Dziekan inicjuje nowe formy edukacji na wydziale, oraz podejmuje wszelkie 

sprawy dotyczące studiów – z uwzględnieniem wytycznych Senatu Uczelni. 

3. Organem opiniodawczym Dziekana jest Kolegium Dziekańskie, powoływane przez 

Dziekana. Dziekan może powołać lub odwołać członka Kolegium Dziekańskiego, 

po zasięgnięciu opinii Kolegium Dziekańskiego. 

 

§64 

1. Do podstawowych kompetencji Dziekana  należy : 

1) kierowanie Wydziałem i reprezentowanie Wydziału; 

2) analiza aktów prawnych wydanych przez : 

a) ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego; 

b) Polską Komisję Akredytacyjną. 

3) opracowywanie organizacji studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych; 

4) rozpatrywanie wniosków o przeniesienie lub kontynuację studiów w WSIZ, z 

uwzględnieniem wymagań punktów ECTS;  

5) opracowywanie planów studiów – na podstawie wytycznych Senatu Uczelni – z 

uwzględnieniem modułów dydaktycznych : kierunkowych, specjalnościowych 

oraz specjalizacyjnych; 

6) rozpatrywanie wniosków w sprawie studiów grupowych lub indywidualnych; 

7) respektowanie struktury hierarchicznej wyróżniającej osoby : 

 a) nadzorującej moduł dydaktyczny, 

 b) prowadzącej przedmiot dydaktyczny. 

8) weryfikacja programów kształcenia–opracowywanych przez prowadzących 

przedmioty/moduły dydaktyczne; 

9) ustalanie rozkładu oraz obsady kadrowej zajęć dydaktycznych; 

10)   nadzór realizacji zajęć dydaktycznych, zaliczeń oraz egzaminów; 

11) sprawowanie nadzoru nad Praktykami Zawodowymi oraz Dyplomowymi; 

12) przewodniczenie komisji ZJK; 

13) przewodniczenie komisji obron prac dyplomowych; 

14) sprawowanie nadzoru nad działalnością Katedr oraz Laboratoriów; 

15) sprawowanie nadzoru nad Biurem Promocji WSIZ; 

16) sprawowanie nadzorunadprzestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwa i porządku 

naWydziale Informatyki; 

17)nadzór nad systemem oceniania nauczycieli akademickich. 
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2. Dziekan składa sprawozdanie z działalności Założycielowi oraz Senatowi. Dziekan 

podlega bezpośrednio Założycielowi, który go powołał. Dziekan składa wniosek do 

Senatu Uczelni o powołanie prodziekana (w drodze wyborów), a także wnioski 

kadrowe dotyczące pracowników wydziału. 

 

§65 

1. Kanclerz zarządza mieniem i finansami oraz sprawuje nadzór nad gospodarką 

orazadministracją Uczelni. Kanclerz podlega bezpośrednio Założycielowi, który go 

powołał.Kanclerz składa wniosek do Senatu Uczelni o powołanie kwestora (w 

drodze wyborów).   

2. Organem opiniodawczym Kanclerza jest Kolegium Kanclerskie. Członków 

Kolegium Kanclerskiego powołuje Kanclerz. Kanclerz może odwołać członka 

Kolegium Kanclerskiego, po zasięgnięciu opinii tego Kolegium. 

3. Kanclerz nadzoruje plan finansowo-rzeczowy Uczelni, w szczególności wskaźniki 

kosztów : administracji, kwestury, dziekanatu, sprzętu i oprogramowania, sieci 

informatycznych, biblioteki, promocji Uczelni, itp.. 

4. Kanclerz opracowuje Statut Uczelni oraz Regulaminy : Finansowy, Wynagradzaniai 

Pomocy Materialnej Studentom WSIZ. 

5. Kanclerz opracowuje umowy, które zawiera Uczelnia ze studentem – o 

finansowych warunkach studiowania w WSIZ. 

6. Kanclerz nadzoruje Archiwum i Kancelarię Tajną, a także eksploatację budynku 

wraz z otoczeniem Uczelni.  

 

§66 

1.   Do podstawowych kompetencji Kanclerza należy : 

1) kierowanie administracją oraz gospodarką Uczelni, w zakresie określonym przez  

StatutWSIZ; 

2) nadzór eksploatacji budynku, otoczenia Uczelni oraz taboru samochodowego 

WSIZ; 

4)  nadzór w zakresie wyposażenia i eksploatacji laboratoriów Uczelni; 

5) nadzór w zakresie korzystania z hotelu asystenckiego Uczelni; 

6) nadzór w zakresie zapewnienia BHP pracownikom Uczelni; 

7) nadzór w zakresie rocznych planów urlopowych pracowników Uczelni; 

8) nadzór w zakresie działania firm zewnętrznych w budynku Uczelni; 

9)  nadzór w zakresie prowadzenia Archiwum i Kancelarii Tajnej Uczelni; 

10) określanie zakresu obowiązków Kwestora; 

11)  kierowanie CTT w Uczelni; 

12)  kierowanie systemem monitoringu osób, które przerwały studia w Uczelni; 

13)kierowanie systemem monitoringu karier zawodowych absolwentów Uczelni; 

14)prowadzenie działalności finansowej Uczelni, w szczególności opracowywanie: 

a) regulaminu finansowego; 

b) regulaminu wynagrodzeń; 

c) umów dla studentów – o warunkach finansowych studiowania w WSIZ; 

d) sporządzanie listy płac pracowników Uczelni; 

e) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych Uczelni; 

15) składanie sprawozdań ze swej działalności. 

2.  Założyciel może powierzyć Kanclerzowi dodatkowe obowiązki i kompetencje, 

zgodnie z Ustawą oraz Statutem Uczelni. 

 

§67 
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1. Kwestora powołuje i odwołuje Senat Uczelni (w drodze wyboru) – na wniosek 

Kanclerza, powoływanego przez Założyciela Uczelni. 

2. Kwestor podlega bezpośrednio Senatowi Uczelni. Kwestor składaSenatowi uczelni,  

roczne sprawozdania z działalności. Senat Uczelni ocenia działalność Kwestora.   

3. Do podstawowego zakresu kompetencji i obowiązków Kwestora należą : 

1) Kierowanie działalnością kwestury;  

2) Przechowywanie dokumentów pracowników Uczelni. Zawierani umów na prace 

naukowo-badawcze : o pracę, dzieło lub zlecenia – pracowników Uczelni; 

3) Realizacja spraw dotyczących Uczelni dla : Urzędu Skarbowego, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego; 

4) Sprawowanie nadzoru nad pracownikami technicznymi Uczelni;  

5) Sprawowanie nadzoru nad pracownikami firm obcych wykonujących zadania na 

terenie Uczelni; 

6) Prowadzenie ewidencji hotelu asystenckiego Uczelni; 

7) Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników Uczelni; 

8) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej Uczelni; 

9) Zastępowanie Kanclerza w sprawach bieżących. 

3. Senat Uczelni może powierzyć Kwestorowi dodatkowe obowiązki i kompetencje. 

 

 

 

Rozdział 9 

Pracownicy Uczelni 

 

§68 

1. Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy nie będący 

nauczycielami akademickimi, którzy spełniają wymagania zawarte w Ustawie oraz 

w Statucie. 

2. Nauczycielami akademickimi w Uczelni są: 

1) pracownicy dydaktyczni; 

2) pracownicy naukowi; 

3) pracownicy naukowo-dydaktyczni. 

3. Nauczyciele akademiccy są zatrudnianie w Uczelni na umowę o pracę. Brak 

oświadczenia o przynależności do minimum kadrowego WSIZ lub zgody Rektora 

uczelni, której jest podstawowym miejscem pracy (nauczyciela akademickiego), 

może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę.  

4.   Nauczyciele akademiccy mogą uzyskać urlop wypoczynkowy - w okresach gdy nie 

są prowadzone zajęcia dydaktyczne w Uczelni (np. w okresach sesji 

zaliczeniowo/egaminacyjneych).Nauczyciel akademicki może uzyskać płatny lub 

bezpłatny urlop naukowy w okresie wakacji letnich. 

5. Nauczyciel akademicki może uzyskać urlop bezpłatny w trakcie roku 

akademickiego, jeżeli wypełnił warunki zaliczenia go do minimum kadrowego 

Uczelni.  

§69 
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1. Praca na rzecz Uczelni może być wykonywana w jej budynku lub poza Uczelnią 

(tele-praca).Przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, w umowach o pracę 

jest określony czas pracy. W przypadku pracy poza Uczelnią, władze Uczelni mogą 

przeprowadzać kontrolę (np. telefoniczną lub internetową). 

2. Pracownicy naukowi lub naukowo-dydaktyczni mogą być zatrudniani w WSIZ, w 

pełnym wymiarze czasu pracy - na stanowiskach : 

1) profesora zwyczajnego; 

2) profesora nadzwyczajnego; 

3) profesora wizytującego; 

4) adiunkta; 

5) asystenta. 

2. Pracownicy dydaktyczni mogą być zatrudniani w WSIZ, w pełnym wymiarze czasu 

pracy - na stanowiskach : 

1) profesora nadzwyczajnego; 

2) starszego wykładowcy; 

3) wykładowcy; 

4) asystenta; 

5) lektora lub instruktora. 

3. Wymagania i kwalifikacje zawodowe dla zatrudniania nauczycieli akademickich na 

wyszczególnionych stanowiskach pracy określa Ustawa oraz Statut Uczelni. W 

szczególności, przy zatrudnianiu cudzoziemca lub obywatela polskiego, który 

stopień naukowy lub tytuł naukowy uzyskał za granicą, Uczelnia może odstąpić od 

warunków określonych w Ustawie. 

4. Rektor może nadać nauczycielowi Uczelni uprawnienia habilitacyjne - zakresie 

dyscypliny „Informatyka”. Decyzja Rektora wymaga zatwierdzenia przez Centralną 

Komisję ds. Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych. 

5. Osoba, posiadająca uprawnienia habilitacyjne (lecz tylko stopień naukowy doktora), 

jest traktowana w Uczelni równoważnie z osobą posiadającą stopień naukowy 

doktora habilitowanego. 

5. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona w Uczelni osoba, 

która posiada tylko stopień naukowy doktora, jeżeli posiada twórcze osiągnięcia w 

pracy naukowej lub zawodowej, potwierdzone w trybie określonym w Statucie. 

6. Rektor może zatrudnić pracownika Uczelni posiadającego tylko krajowy stopień 

naukowy doktora – na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Decyzja Rektora 

wymaga zatwierdzenia przez Centralną Komisję ds. Tytułów Naukowych i Stopni 

Naukowych. 

7. Osoby zatrudnione w Uczelni przed dniem wejściem w życie niniejszego Statutu, 

mogą zachować swoje stanowiska pracy - na warunkach określonych w Ustawie. Za 

porozumieniem stron, stanowiska pracy tych osób mogą być dostosowane do 

aktualnych wymogów Ustawy. 

§70 

1. Obowiązki nauczycieli akademickich w Uczelni określa : Ustawa i Statut WSIZ, a 

takżeuchwały Senatulub Rady Wydziału. 

2. Nauczyciel akademicki zaliczany do minimum kadrowego Uczelni, składa – na 

każdy rok akademicki – oświadczenie określone w Ustawie. Do oświadczenia tego 

należy dołączyć zgodę rektora uczelni, która stanowi dla danego pracownika tzw. 

podstawowe miejsce pracy. 

3.  Niezłożenie oświadczenia o przynależności do minimum kadrowego Uczelni lub 

zgody rektora uczelni stanowiącej podstawowe miejsce pracy – może stanowić 

podstawę do rozwiązania stosunku pracy. 
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4. Warunki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich w Uczelni, są 

określone w umowach o pracę. Wynagrodzenie zasadnicze obejmuje pracę : 

1) dydaktyczną, czyli : 

 a) opracowanie programów kształcenia, 

 b) prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

 c) przeprowadzenie zaliczeń/egzaminów oraz ich certyfikację. 

2) naukową, czyli : 

 a) opracowywania podręczników akademickich, 

 b) publikowanie artykułów oraz referatów, 

 c) prowadzenie prac naukowo-badawczych. 

3) organizacyjną, czyli : 

 a) praca w siedzibie Uczelni przez 40 godzin w tygodniu; 

 b) pełnienie funkcji organu jednoosobowego Uczelni; 

 c) pełnienie funkcji członka organu kolegialnego Uczelni. 

5. Dydaktyczne wynagrodzenie zasadnicze wynika z stawki godzinowej oraz 

przeprowadzonych godzin przez pracownika.  

6. Naukowe wynagrodzenie zasadnicze jest dokumentowane wyszczególnionymi 

dziełami. Nauczyciel akademicki WSIZ może wykonywać prace naukowe poza 

siedzibą Uczelni. 

7. Organizacyjne wynagrodzenie zasadnicze wynika z wyszczególnionych prac i 

stawek ryczałtowych. Prace te powinny być wykonywane w siedzibie Uczelni.  

8. Rektor może uznać inne składniki wynagrodzenia zasadniczego. 

9. Warunki finansowe z tytułu pełnienia funkcji organów jednoosobowych w Uczelni, 

określa powołanie Założyciela lub Senatu WSIZ. 

 

§71 

1. Zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi Uczelni 

określa Ustawa oraz Statut. 

2.Uczelnia nawiązuje stosunek pracy – na umowę o pracę – z osobami wchodzącymi do 

minimum kadrowego Uczelni.Warunki zatrudnienia pracownika Uczelni nie są 

informacjami publicznymi.   

3.Rektor, Kanclerz oraz Dziekansą powoływanido pełnienia funkcji - przez Założyciela 

- spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na umowę o pracę oraz 

należących do minimum kadrowego Uczelni. 

4. Odwołanie z funkcji : Rektora, Dziekana lub Kanclerza, nie wpływa na umowy o 

pracę w Uczelni – z odwołanymi osobami. Nie uzyskują oni rekompensaty z tytułu 

pełnionej funkcji. 

5. Odwołanie z funkcji : Prorektora, Prodziekana lub Kwestora,nie wpływa na umowy o 

pracę w Uczelni – z odwołanymi osobami.Nie uzyskują oni rekompensaty z tytułu 

pełnionej funkcji. 

§72 

1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim w Uczelni, nawiązuje i rozwiązuje 

Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu. 

2. Tryb postępowania poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego 

obejmuje : 

 1) przyjęcie przez Rektora wniosku kandydata wraz z dokumentacją 

 zawierającą wykaz jego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego; 

 2)w przypadku zatrudniania na stanowisko : profesora zwyczajnego, profesora 

nadzwyczajnegolub adiunkta – Rektor wyznacza odpowiednio : trzech, dwóch 

lub jednego recenzenta dorobku kandydata. 
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 3)  Rektor zasięga opinii Senatu w sprawie zatrudnienia kandydata. 

 4) po pozytywnej opinii Senatu, Rektor może zatrudnić kandydata - od 

nowegosemestru. 

3. Tryb postępowania przy przeszeregowaniu na wyższe stanowisko pracy – jest 

uproszczony w stosunku do trybu zatrudniania nauczyciela akademickiego. 

4. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela akademickiego oraz wygaśniecie 

mandatu członka organu kolegialnego Uczelni - dokonuje Rektor. 

5. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje z końcem 

semestru.Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem akademickim jest możliwe w 

dowolnym dniu – za porozumieniem stron. 

 

§73 

1. Stosunek pracy z osobą niebędącą nauczycielem akademickim w Uczelni, nawiązuje 

i rozwiązuje Kanclerz (lub w jego zastępstwie Rektor), w szczególności dotyczy to 

umów: 

1) pracy z pracownikami administracyjnymi, inżynieryjnymi lub technicznymi; 

 2)zlecenia lub o dzieło; 

 3)z firmami świadczącymi usługi na rzecz Uczelni. 

2. Wypowiedzenie stosunku pracy oraz wygaśniecie mandatu członka organu 

kolegialnego Uczelni - pracownika niebędącego nauczycielem akademickim - 

dokonuje Kanclerz. 

3. Umowy na prace naukowo-badawczefinansowane z obcych źródeł są zawierane na 

odrębnych zasadach. Wynagrodzenie z tych prac nie jest zaliczane do 

wynagrodzenia zasadniczego. 

§74 

1. Podstawowe dane o nauczycielach akademickich należących do minimum 

kadrowego Uczelni -stanowią : 

1)przekazane do centralnego wykazu nauczycieli akademickich POL-on; 

2) umowy o pracę oraz powołania; 

3) oświadczenia o przynależności do minimum kadrowego Uczelni; 

2. Warunkiem nawiązania stosunku pracy - na umowę o pracę -w Uczelni, jest 

zaliczenie nauczyciela akademickiego w skład minimum kadrowego orazpełnienie 

funkcji organu jednoosobowego lub jego zastępcy. 

3. Warunkiem zatrudnienia w Uczelni na umowę o pracę na stanowiskach : 

 1) profesora zwyczajnego; 

 2)profesora nadzwyczajnego; 

 3) profesora wizytującego; 

 3) adiunkta; 

 - jest posiadanie stopni lub tytułu naukowego, określonych w Ustawie.  

4. W przypadku gdy osoba posiada tytuł naukowy lub stopień naukowy uzyskany za 

granicą, Rektor Uczelni może odstąpić od warunków zatrudnienia określonych w 

Ustawie. W szczególności Uczelnia preferuje osoby, które uzyskały dwa stopnie 

naukowe, w tym co najmniej jeden zagranicą.  

 

 

Rozdział 10 

Warunki zatrudniania nauczycieli akademickich 

 

§75 
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1. Na stanowisku profesora zwyczajnego w Uczelni może być zatrudniona osoba 

posiadająca tytuł naukowy, która: 

1) jest uznanym autorytetem w zakresie informatyki lub dyscypliny pokrewnej; 

2) opublikowała monografie i podręczniki akademickie;  

3) pomnaża swój dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny; 

4) posiada osiągnięcia w rozwoju kadry naukowej; 

5) prowadzi badania naukowe w ramach krajowych lub zagranicznych programów. 

2. Na stanowisku profesora zwyczajnego w Uczelni może być zatrudniona także osoba, 

która posiada zagraniczny stopień lub tytuł naukowy i spełnia wymagania 

określone wpunktach : od 1) do 5) ustępu 1, §75 niniejszego Statutu. 

3. Rektor może zatrudnić na stanowisku profesora zwyczajnego WSIZ, osobę która 

spełnia wymagania stawiane przez Ustawę.  

§76 

1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uczelni może być zatrudniona osoba, 

która : 

1) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego orazdorobek naukowy i 

dydaktyczny w zakresie informatyki lub dyscypliny pokrewnej; 

2) opublikowała monografie i podręczniki akademickie; 

3) pomnaża swój dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny; 

4) posiada osiągnięcia w rozwoju kadry naukowej; 

5) prowadzi badania naukowe w ramach krajowych lub zagranicznych programów. 

2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego wUczelni może być zatrudnionatakże 

osoba, któraspełnia wymagania zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego. 

 

§77 

1. W przypadku zatrudniania w Uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub 

profesora wizytującego, osoby posiadającej tylko krajowy stopień doktora, 

stosowana jest następująca procedura : 

1) kandydat przedkłada Rektorowi dokumentację osiągnięć w pracy naukowej, 

dydaktycznej i organizacyjnej; 

2) Senat - na wniosek Rektora - powołuje dwóch recenzentów osiągnięć w pracy 

naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata, spośród nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego; 

3) Senat podejmuje uchwałę o ocenie osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej 

oraz organizacyjnej kandydata – kwalifikującej do zatrudnienia na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego lub wizytującego; 

4) Rektor przekazuje dokumentację kandydata do Centralnej Komisji do spraw 

Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego – celem wydania opinii; 

5) w przypadku pozytywnej opinii Centralnej Komisji do spraw Stopni Naukowych  

i Tytułu Naukowego, Rektor może zatrudnić kandydata na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego lub profesora wizytującego Uczelni – od nowego semestru. 

 

§78 

1. Na stanowisku profesora wizytującego w Uczelni może być zatrudniona osoba 

 będąca pracownikiem innej uczelni, która posiada : 

1) tytuł naukowy profesora lub równoważny oraz istotny dorobek naukowy lub 

dydaktyczny w zakresie informatyki lub dyscypliny pokrewnej ; 

2)stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny oraz istotny dorobek 

naukowy i dydaktyczny w zakresie informatyki lub dyscypliny pokrewnej – a 
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także prowadzi badania naukowe w ramach krajowych lub zagranicznych 

programów. 

2. Na stanowisku profesora wizytującego w Uczelni może być zatrudnionatakże osoba, 

któraposiada zagraniczny stopień lub tytuł naukowy i spełnia wymagania określone 

wustępie 1, §78 niniejszego Statutu. Jednakże osoba taka musi być pracownikiem 

innej uczelni w kraju lub zagranicą. 

3. Osoba zatrudniona w Uczelni na stanowisku profesora wizytującego może być 

zaliczona do minimum kadrowego, jeśli spełnia wymagania określone przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

 

§79 

1. Na stanowisku adiunkta w Uczelni może być zatrudniona osoba, która : 

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora; 

2) opublikowała monografię lub podręcznik akademicki WSIZ; 

3) jest zaliczana do minimum kadrowego Uczelni. 

2. Na stanowisku asystenta w Uczelnimoże być zatrudniona osoba, która posiada co 

najmniej tytuł zawodowy magistra lub równoważny. 

  3.  Na stanowiskach starszego wykładowcy lub wykładowcy mogą być zatrudnione 

osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równoważny oraz duże 

doświadczenie zawodowe.Oceny przygotowania do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych dokonuje Senat Uczelni. 

  4.  Na stanowisku lektora lub instruktora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł 

zawodowy magistra lub równoważny oraz dobre przygotowanie do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych w Uczelni. 

§80 

1. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta (osoby nie posiadającej stopnia 

naukowego doktora) oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta (osoby nie 

posiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego), nie może być dłuższy niż 

8 lat.Okres ten może być skrócony w zależności od ocen dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego nauczyciela akademickiego w Uczelni. 

2. Do okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta lub adiunkta nie są wliczane urlopy 

naukowe, wychowawcze, na poratowanie zdrowia oraz przerwy w zatrudnieniu w 

Uczelni - na pracę zawodową. 

§81 

1. Przy zatrudnianiu nauczyciela akademickiego na stanowiska : profesora 

zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego lub adiunkta, 

stosowany jest następujący szczegółowy tryb : 

1) Kandydat przedkłada Rektorowi wniosek o zatrudnienie wraz z dokumentacją 

osiągnięć dydaktycznych, naukowych i zawodowych; 

2)Rektor po konsultacji z Dziekanem oraz Kanclerzem może wystąpić do Senatu o 

wydanie opinii - dla zatrudnienia kandydata; 

3)Senat powołuje recenzentów osiągnięć dydaktycznych, naukowych 

orazzawodowych kandydata; 

4)Senat wydaje opinię - w formie uchwały – dotyczącą zatrudnienia kandydata w 

Uczelni; 

5) Jeśli opinia Senatu jest pozytywna, to Rektor może zatrudnić kandydata od 

nowego semestru. 

2. Dla oceny osiągnięć dydaktycznych, naukowych i zawodowych kandydata Senat 

powołuje : 
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1)trzech recenzentów, spośród samodzielnych nauczycieli akademickich – przy 

zatrudnianiu na stanowisko profesora zwyczajnego; 

2) dwóch recenzentów, spośród samodzielnych nauczycieli akademickich – przy 

zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora 

wizytującego; 

3)jednegorecenzenta, spośród samodzielnych nauczycieli akademickich – przy 

zatrudnianiu na stanowisko adiunkta. 

3. Nauczyciele akademiccy są zatrudniani przez Rektora – na wniosek Dziekana, po 

zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Rada Wydziału wydaje opinię - w formie 

uchwały - o zatrudnieniu kandydata na określone stanowisko pracy, biorąc pod 

uwagę obciążenie dydaktyczne. 

§82 

1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określany w umowie o pracę, 

dopuszczając pobyt w siedzibie Uczelni oraz poza nią. 

2. Nominalne pensum dydaktyczne nauczyciela akademickiego Uczelni wynosi 240 

godzin dydaktycznych. 

3. Rektor przydziela nauczycielowi akademickiemu wchodzącemu w skład minimum 

kadrowego - zadania organizacyjne Uczelni – i obniża jego pensum dydaktyczne do : 

1) 30 godzin – dla osoby posiadającej tytuł profesora lub doktora habilitowanego, 

2) 60 godzin –dla osoby posiadającej tylko stopień naukowy doktora.   

4. Nauczyciele akademiccy zaliczeni do minimum kadrowego Uczelni prowadzą 

seminaria dyplomowe oraz zespołowe projekty informatyczne. 

5. Minimalny wymiar pensum dydaktycznego w roku akademickim -dla osób 

posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego - wynosi 30 

godzin. 

5. Minimalny wymiar godzin dydaktycznych w roku akademickim - dla osób 

posiadających stopień doktora - wynosi 60  godzin. 

6. Nauczyciel akademicki może – za zgodą Rektora – uzyskać urlop bezpłatny w 

trakcie roku akademickiego (dla celów naukowych lub zawodowych) - jeśli 

spełnione będą warunki zaliczenia go do minimum kadrowego Uczelni. 

 

§83 

1. Rektor może obniżyć pensum dydaktyczne - do 60 godzin - nauczycielowi 

akademickiemu przygotowującemu się do obrony rozprawy habilitacyjnej. 

2. Rektor może nadać uprawnienia habilitacyjne osobie, która spełnia wymagania 

określone w ustawie o „Stopniach naukowych i tytule naukowym”– pod 

warunkiem, że osoba ta zadeklaruje przynależność do minimum kadrowego WSIZ 

przez 5 lat.Jednakże powołanie to powinno być zatwierdzone przez Centralną 

Komisję ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego.  

3. Rektor może zatrudnić osobę na stanowisku profesora nadzwyczajnego, która 

posiada tylko stopień naukowy doktora (uzyskany w Polsce) – pod warunkiem, że 

osoba ta zadeklaruje przynależność do minimum kadrowego WSIZ przez 5 lat. 

Jednakże zatrudnienie to powinno być zatwierdzone przez Centralną Komisję ds. 

Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego.  

 

§84 

1. Zakresy obowiązków pracowników nie będących nauczycielami akademickimi 

określa Kanclerz, po zasięgnięciu opinii Kolegium Kanclerskiego. 

2. Zakresy obowiązków : kierowników Katedr oraz Laboratoriów określa Dziekan, po  

zasięgnięciu opinii Kolegium Dziekańskiego. 
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3. Zakresy obowiązków kierowników prac naukowych realizowanych poprzez CTT 

WSIZ, są określane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Kolegium Rektorskiego. 

 

§85 

1.Nauczyciel akademicki może uzyskać płatny lub bezpłatny urlop dla celów 

naukowych lub zawodowych w wymiarze do czterech lat. Warunkiem udzielenia 

urlopu jest deklaracja pracownika wejścia do minimum kadrowego Uczelni przez 

okres czterech lat. 

2.  Nauczyciel akademicki może – za zgodą Rektora - otrzymać płatny urlop naukowy 

na przygotowanie obrony rozprawy habilitacyjnej w wymiarze do sześciu miesięcy 

- po otwarciu przewodu habilitacyjnego. Warunkiem udzielenia takiego urlopu jest 

opublikowanie rozprawy habilitacyjnej oraz deklaracja zaliczenia pracownika do 

minimum kadrowego Uczelniprzez okres pięciu lat. 

3.  Nauczyciel akademicki może uzyskać urlop dla poratowania zdrowia – za zgodą 

Senatu - na warunkach przewidzianych w Ustawie. 

 

§86 

1. Zasady i tryb udzielania urlopów wypoczynkowychpracownikom Uczelni określa 

Kanclerz – na podstawie Ustawy oraz organizacji roku akademickiego. 

2. Pracownicy Uczelni powinni wykorzystać urlopy wypoczynkowe w okresach 

wolnych od zajęć dydaktycznych, np. określonych w organizacji roku 

akademickiego : 

1) w okresach sesji zaliczeniowo/egzaminacyjnych; 

2) w lipcu oraz sierpniu. 

3. Urlopy na żądanie oraz okolicznościowe mogą być wliczane do rocznego wymiaru 

urlopu przysługującego pracownikowi – zgodnie z Kodeksem Pracy  

 

 

Rozdział 11 

Uprawnienia habilitacyjne 

 

§87 

1. Podstawy prawne nadawania uprawnień habilitacyjnych określaart.21a. ustawyo 

„stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki”, (z późniejszymi zmianami – w tym nowelizacją z dnia 18 marca 2011r.).  

2. Uprawnienia habilitacyjne są równoważne uprawnieniom wynikającym z 

posiadania stopnia doktora habilitowanego. 

 

§88 

1. Uprawnienia habilitacyjne nadaje rektor szkoły wyższej, a zatwierdza Centralna 

Komisja ds. Stopni Naukowych i Tytułów Naukowych (dalej Centralna Komisja).  

2. Uprawnienia habilitacyjne mogą być nadane nauczycielowi akademickiemu, który 

posiada stopień naukowy doktora i podczas pracy w innym państwie – przez co 

najmniej pięć lat – kierował samodzielnie zespołami badawczymi. 

3. Osoba ubiegająca się o uprawnienia habilitacyjne powinna posiadać znaczący 

dorobek i osiągnięcia naukowe oraz być zatrudniona w szkole wyższej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego. 

4. Uprawnienia habilitacyjne mogą być nadane przez Rektora Uczelni - w dyscyplinie 

„Informatyka”. Wniosek o nadanie uprawnień habilitacyjnych ocenia Założyciel.  
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§89 

1. Uprawnie habilitacyjne mogą być nadane na podstawie decyzji Rektora Uczelni, 

który o swojej decyzji zawiadamia niezwłocznie Centralną Komisję.  

2. Rektor Uczelni przekazuje Centralnej Komisji - wraz z zawiadomieniem - decyzję o 

nadaniu uprawnień habilitacyjnych oraz opis kariery zawodowej wraz z wykazem 

publikacji ww. osoby. 

3.  Decyzja Rektora wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia 

Centralnej Komisji, która w tym okresie, może, w drodze decyzji administracyjnej, 

wyrazić sprzeciw i uchylić decyzję Rektora - w sprawie nabycia uprawnień 

równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora 

habilitowanego. 

4. Na decyzję Centralnej Komisji przysługuje Rektorowi skarga do właściwego sądu 

administracyjnego.- w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej decyzji. 

 

§90 

1. Procedura nadawania uprawnień habilitacyjnych przez Rektora WSIZ jest 

następująca : 

1) Kandydat składa - do Rektora WSIZ – wniosek o nadanie uprawnień 

habilitacyjnych. Do wniosku należy dołączyć : 

a) Dyplom stopnia naukowego doktora uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej 

lub za granicą; 

b) Umowę o pracę w WSIZ na stanowisku prof. nadzw. lub prof. wiz.; 

c) Oświadczenie o przynależności do minimum kadrowego WSIZ; 

d) Dokumenty poświadczające pracę w innym państwie przez co najmniej pięć 

lat, kierując samodzielnie zespołami badawczymi; 

e) Opis kariery zawodowej; 

f) Wykaz osiągnięć naukowo-badawczych (np. patenty, nagrody, itp.); 

g) Wykaz publikacji (monografie, artykuły, itp.).   

2) Kandydat składa Autoreferat, uzasadniający nadanie uprawnień habilitacyjnych; 

3) Rektor zasięga opinii Założyciela oraz Kolegium Rektorskiego – przed 

wszczęciem postępowania o nadanie uprawnień habilitacyjnych; 

4) Rektor informuje Kandydata o wszczęciu postępowania dla nadania uprawnień 

habilitacyjnych lub wskazuje braki formalne we wniosku.  

5) Rektor kieruje wniosek (wraz z kompletem dokumentów) do Rady Wydziału 

Informatyki. 

6) Dziekan Rady Wydziału Informatyki powołuje Komisję ds. Nadawania 

Uprawnień Habilitacyjnych, w składzie : 

a) Dziekan Rady Wydziału Informatyki – (przewodniczący Komisji ds. 

Nadawania Uprawnień Habilitacyjnych); 

b) Recenzent - z Rady Wydziału Informatyki; 

c) Recenzent - spoza WSIZ. 

7) Recenzje powinny być opracowane w ciągu miesiąca. Komisja może 

przeprowadzić rozmowę z Kandydatem. 

8) Komisja ds. Nadawania Uprawnień Habilitacyjnych zapoznaje się z :  

a) Autoreferatem, 

b) Recenzjami, 

oraz wnioskuje do Rady Wydziału Informatyki o podjęcie uchwały w sprawie 

nadania uprawnień habilitacyjnych. 

9) Senat na wniosek Dziekana podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku 

Rady Wydziału o nadanie uprawnień habilitacyjnych. 
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10) Rektor WSIZ : 

a) Nadaje uprawnienia habilitacyjne i niezwłocznie wysyła dokumenty do 

Centralnej Komisji – jeżeli uchwały Senatu oraz Rady Wydziału są 

pozytywne; 

b) Nie nadaje uprawnień habilitacyjnych i nie zawiadamia Centralnej Komisji – 

jeżeli uchwały Senatu oraz Rady Wydziału nie są pozytywne. 

 

§91 

1. Rektor – po trzech miesiącach - informuje kandydata o decyzji Centralnej Komisji, w 

sprawie nadania uprawnień habilitacyjnych; 

2. Jeżeli decyzja Centralnej Komisji jest pozytywna, to Rektor zamieszcza w witrynie 

WSIZ informację o nadaniu uprawnień habilitacyjnych, w szczególności : 

1) wniosek Kandydata, 

2) autoreferat, 

3) skład Komisji ds. Nadawania Uprawnień Habilitacyjnych, 

4) recenzje (w sprawie nadania uprawnień habilitacyjnych), 

5) harmonogram przebiegu postępowania, 

6) Uchwały Rady Wydziału Informatyki oraz Senatu, w sprawie nadania uprawnień 

habilitacyjnych. 

7) Decyzję Centralnej Komisji, w sprawie nadania uprawnień habilitacyjnych. 

2. Nauczyciel akademicki, któremu Centralna Komisja zatwierdziła nadanie 

uprawnień habilitacyjnych, zostaje zaliczony do minimum kadrowego WSIZ – w 

grupie profesorów oraz doktorów habilitowanych.  

 

 

Rozdział 12 

Ocenianie nauczycieli akademickich 

 

§92 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy WSIZ podlegają okresowej ocenie, której 

dokonuje się we wrześniu – co najmniej co 4 lata akademickie.  

2. Ocenę nauczycieli akademickich przeprowadza Komisja powołana przez Senat 

Uczelni – uwzględniając oceny studentów.  

3. Ocena nauczyciela akademickiego może być przeprowadzona również w innym 

terminie, na wniosek Dziekana. 

§93 

1. Przedmiotem oceny nauczyciela akademickiego są : 

1) opracowywane programy kształcenia do modułów/przedmiotów; 

2) opracowywanie procedur weryfikacji efektów kształcenia; 

3) realizacja zajęć dydaktycznych w siedzibieUczelni; 

4) wspomaganie zajęć dydaktycznych przez Internet;  

5) przygotowanie i prowadzenie egzaminów i zaliczeń; 

6) prowadzenie prac projektowych oraz dyplomowych; 

7) udział w praktykach zawodowych oraz dyplomowych; 

8) udział w potwierdzaniu efektów uczenia się; 

9) wkład w wdrażanie etyki i praw autorskich w Uczelni; 

10) publikacje naukowe afiliowane w Uczelni; 

11) realizacja badań naukowych w Uczelni; 

12) uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uczelni; 

13) postępy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. 
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2. W przypadku oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 

profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego brane są także pod uwagę efekty 

kształcenia młodej kadry naukowej Uczelni. 

 

§94 

1. Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego w Uczelni brane 

są pod uwagę w szczególności: 

 1) dostosowanie programów kształcenia modułów/przedmiotów do UKR; 

 2) wspomaganie zajęć dydaktycznych przez Internet; 

 3) dzieła informatyczne wykonane w pracach dyplomowych oraz projektach; 

 4) wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne przekazywane studentom;  

5) poziom i aktualność wykładów oraz ćwiczeń; 

 6) opracowywanie podręczników akademickich oraz skryptów;  

 7) opracowywanie stanowisk laboratoryjnych; 

 8) opracowywanie informatycznych systemów edukacyjnych; 

 9) rzetelność w realizowaniu obowiązków dydaktycznych – w tym konsultacji; 

 10) etyka i praca wychowawczawśród studentów. 

2. Przy ocenie działalności naukowej nauczyciela akademickiego w Uczelnibrane są 

pod uwagę : 

1) realizacja prac naukowych w ramach grantów międzynarodowych;  

2) realizacja prac naukowych w ramach grantów ogólnopolskich; 

3) realizacja prac naukowych finansowanych przez WSIZ; 

 4) wdrażanie rezultatów badań naukowych - własnych oraz zespołowych; 

 5) monografie i publikacje w czasopismach krajowych oraz zagranicznych; 

 6) referaty na : kongresach, konferencjach, sympozjach oraz seminariach. 

3. Przy ocenie działalności organizacyjnej nauczyciela akademickiego w Uczelnibrane 

są pod uwagę :  

 1) ogólnouczelniane prace organizacyjne, w tym : 

  a) członkostwo Senatulub Konwentu Uczelni 

  b) pełnienie funkcji organu jednoosobowego lub jego zastępcy; 

  c) przewodniczenie komisji ogólnouczelnianej.  

 2) prace organizacyjne w ramach Wydziału, w tym  : 

  a) członkostwo Rady Wydziału,  

  b) pełnienie funkcji wydziałowego organu jednoosobowego lub jego zastępcy; 

  c) pełnienie funkcji : dyrektora Instytutu, kierownika Katedry lub Laboratorium; 

  d) przewodniczenie komisji wydziałowej.  

 3) prace organizacyjne w ramach Katedry; 

 4) opieka nad Studenckim Kołem Naukowym; 

5) pełnienie funkcji Opiekuna grupy studenckiej; 

 6) pełnienie funkcji Opiekuna studenta indywidualnego; 

 7) organizacja konferencji naukowych w Uczelni. 

 8) prace organizacyjne w środowisku akademickim - w imieniu Uczelni; 

 9) prace organizacyjne w środowisku gospodarczo-społecznym; 

 10) działalność w ramach Koła Beskidzkiego Koła PTI. 

  

§95 

1. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego brane są pod uwagę opinie 

studentów wyrażone w ankietach. Ankiety są anonimowe i przeprowadzane po 

zakończeniu semestru. W ankiecie studenci oceniają : 

1)aktualność tematyki zajęć dydaktycznych; 
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2)sposób przeprowadzania zajęć dydaktycznych; 

3)materiały dydaktyczne udostępnione w Internecie; 

4)konsultacje do prowadzonych zajęć dydaktycznych; 

5) sposób przeprowadzania zaliczeń/egzaminów; 

6) preferowanie umiejętności studentów (opracowywanie dzieł informatycznych);   

7) sposób rozliczania punktów ECTS w ramach modułu/przedmiotu; 

8) eksponowanie : wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

2. Dane z ankiet są opracowywane statystycznie –przy czym analizowane są : 

 1) frekwencja studentów na zajęciach dydaktycznych; 

 2) korelacja ocen w ankietach - z ocenami na zaliczenie/egzamin. 

3. Wyniki ankiet są brane pod uwagę przy przydzielaniu zajęć dydaktycznych w 

Uczelni, nauczycielom akademickim w nowym roku akademickim. 

 

§96 

1. Komisja oceny nauczycieli akademickich ogłasza wyniki (w postaci rankingu)we 

wrześniu – na zakończenie roku akademickiego; 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości Komisja może przeprowadzić rozmowę z 

nauczycielem akademickim. 

3. Ocenę (pozytywną lub negatywną) wraz z uzasadnieniem przedstawia się 

ocenianemu na piśmie. Na żądanie ocenianego Komisja przedstawia dokumenty 

stanowiące podstawę oceny. 

4.   Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo wniesienia odwołania - od oceny 

wystawionej przez Komisję - do Rektora,  w terminie 14 dni od dnia zapoznania się 

z oceną. Rektor może utrzymać w mocy ocenę dokonaną przez Komisję albo ją 

uchylić oraz zalecić Komisji dokonanie ponownej oceny. Od decyzji Rektora nie 

przysługuje odwołanie.  

§97 

1. Wyniki okresowych ocen nauczycieli akademickich stanowią podstawę do 

podejmowania decyzji dotyczących: 

1) powierzenia zajęć dydaktycznych; 

2) stosunkupracy nauczyciela akademickiego.  

2. Jeśli ocena nauczyciela akademickiego jest negatywna – stosunek pracy z 

nauczycielem akademickim może zostać rozwiązany. 

3. Uczelnia nie zatrudnia ponownie pracownika, który otrzymał negatywną ocenę. 

4. Dokumenty zawierające okresowe oceny nauczycieli akademickich są włączane do 

akt osobowych nauczyciela akademickiego. 

 

 

Rozdział 13 

Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników Uczelni 

 

§98 

1. Regulacje związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników Uczelni są 

zawarte w Ustawie, Rozporządzeniach ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego, Kodeksie Pracy oraz niniejszym Statucie. 

2. Zasady i tryb orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników uczelni określa 

Ustawa oraz niniejszy Statut. 

3. Dla rozstrzygania spraw dyscyplinarnych pracowników Uczelni, Senat powołuje (w 

drodze wyborów) Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną (UKD) . 
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4. Kadencja UKD i trwa cztery lata i zaczyna się 1 października roku akademickiego, w 

którym zaczyna obowiązywać niniejszy Statut. 

5. UKD orzeka w składzie : 

1) Przewodniczący – profesor zwyczajny, 

2) Członek – nauczyciel akademicki, 

3) Członek – pracownik niebędący nauczycielem akademickim.  

5. Nadzór nad UKD sprawuje Senat Uczelni. Sprawy wyborcze do UKD określa 

Ordynacja Wyborcza uchwalana przez Senat Uczelni. 

6. Sprawy dyscyplinarne pracowników uczelni mogą być prowadzone : 

1) w pierwszej instancji – UKD; 

2) w drugie instancji – Komisja Dyscyplinarna ds.pracowników uczelni, przy 

Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

§99 

1. UKD orzeka w sprawach dotyczących nauczycieli akademickich Uczelni, kierując 

się obowiązującymi aktami prawnymi, w szczególności : 

      1) mediacji w konfliktach pomiędzy pracownikami i Uczelnią; 

      2) respektowaniu Ustawy oraz Statutu Uczelni, 

      3) respektowania praw autorskich; 

      4) przestrzegania ustawy o danych osobowych; 

      5) przestrzegania ustawy o informacji publicznej. 

2. UKD rozstrzyga spory pracowników – stosując w pierwszej kolejności negocjacje 

oraz mediacje pomiędzy stronami konfliktu. 

3.  UKD rozpatruje sprawy plagiatu prac dyplomowych, w szczególności wniosku o 

odebranie dyplomu i tytułu zawodowego - absolwentowi Uczelni.  

4.  UKD może kierować do Sądu Koleżeńskiego (Samorządu Studentów Uczelni), 

sprawy dotyczące pracowników i studentów Uczelni. 

 

§100 

1. UKD prowadzi działalność prewencyjną na terenie Uczelni, w szczególności 

propagując dobre obyczaje w środowisku akademickim – poprzez popularyzację : 

1) aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki; 

2) zasad etyki w nauce (wg Polskiej Akademii Nauk); 

3) zasad etyki w szkołach wyższych (wg KRASP); 

4) zasad etyki w Uczelni (wg Kodeksu Etyki pracownika oraz studenta WSIZ); 

5) interpretacji prawa o szkolnictwie wyższym, (wg Założyciela Uczelni). 

2. UKD może wnioskować do Senatu Uczelni o uwzględnienie problematyki prawnej 

w planie studiów Uczelni. 

§101 

1. Komisja Prawa i  Etyki powołana przez Senat Uczelni (dalej w skrócie KPE) - 

inspiruje opracowanie informatycznego systemu wewnętrznych aktów prawnych 

Uczelni, który powinien zawierać : 

      1) Statut Uczelni; 

      2) Uchwały organów kolegialnych, 

      3) Zarządzenia organów jednoosobowych, 

      4) Standardowe umowy Uczelni z studentem, 

      5) Inne dokumenty publiczne.  

  2. KPEopracowuje projekty nowych wewnętrznych aktów prawnych Uczelni. 

 

§102 
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1. Wybory UKD są przeprowadzane, zgodnie z Ordynacją Wyborczą uchwalaną przez 

Senat Uczelni. 

2. Wybory UKDsą przeprowadzane we wrześniu roku akademickiego 

poprzedzającego pierwszy rok czteroletniej kadencji. 

3. UKD na swym pierwszym posiedzeniu po wyborach uchwala Regulamin 

postępowania w sprawach dyscyplinarnych. 

4. Wybory uzupełniające do UKDsą przeprowadzane w ciągu trzech miesięcy od dnia 

wygaśnięcia mandatu członka UKD, jeżeli do zakończenia kadencji pozostało co 

najmniej sześć miesięcy. 

5. Mandat członka UKDwygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy lub utraty 

członkostwa UKD. 

§103 

1. Uczelnia jest reprezentowana w UKD przez Rzecznika Dyscyplinarnego – 

powoływanego i odwoływanego przez Rektora.  

2. Rektor powołuje Rzecznika Dyscyplinarnego, we wrześniu roku akademickiego 

poprzedzającego pierwszy rok czteroletniej kadencji.Rektor może powołać kilku 

Rzeczników Dyscyplinarnych w trakcie kadencji. Rektor może odwołać Rzecznika 

Dyscyplinarnego. 

3. Rektor kieruje sprawę do UKD na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego. Rektor 

może umarzyć sprawę jeśli dwóch kolejnych Rzeczników Dyscyplinarnych 

wnioskuje o jej umorzenie.  

4. Ogólne zasady postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego określa Ustawa. W 

szczególności Rzecznik Dyscyplinarny powinien kierować się dokumentowaniem 

prawdy – dla dobra środowiska Uczelni. 

 

 

Rozdział 14 

Studia i studenci 

 

§104 

1. Podstawowe prawa i obowiązki studentów są określone w Ustawie. Statut określa 

podstawowe zasady studiów. Szczegółowe warunki studiowania określa Regulamin 

Studiów - uchwalany przez Senat Uczelni, na wniosek Kanclerza. 

2. Regulamin studiów powinien być dostosowany do aktualnej Ustawy oraz Statutu. W 

szczególności Regulamin studiów zawiera zasady : 

 1) studiowania w WSIZ; 

 2) potwierdzania efektów uczenia się; 

 3) udziału w zajęciach dydaktycznych WSIZ wybitnie zdolnych uczniów. 

3. Warunki finansowe studiowania w Uczelni określają : Regulamin Finansowy oraz 

umowa Uczelni ze studentem – uchwalane przez Senat. 

4. Student Uczelni może uzyskiwać pomoc materialną (stypendia, itp.), ze środków 

budżetu państwa – na ogólnych zasadach. W szczególności 60% środków 

otrzymanych z budżetu państwa może być przeznaczonych na stypendia rektora. 

5. Rektor Uczelni może zwalniać studentów całkowicie lub częściowo z czesnego. 

Ponadto studenci mogą być przyjmowani na staż lub praktykę w Uczelni.  

6.Uczelnia pobiera opłaty za przechowywanie w swoim Archiwum - dokumentów 

byłych studentów (np. świadectwa, dyplomy, itp.). Wysokość tych opłat jest 

określona w Regulaminie Finansowym, uchwalanym przez Senat Uczelni – na każdy 

rok akademicki. 
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§105 

1. Rok akademicki w Uczelni trwa od 1 października do 30 września następnego roku 

kalendarzowego. Organizacja roku akademickiego jest podawana przez Uczelnię - 

we wrześniu, przed rozpoczęciem roku akademickiego.  

2. Warunki finansowe studiowania w Uczelni są określane w uchwale rekrutacyjnej, 

podejmowanej przez Senat Uczelni co najmniej na pięć miesięcy przed 

rozpoczęciem roku akademickiego. 

3. Plany studiów i programy kształcenia – w szczególności Regulamin zaliczenia 

modułów/przedmiotów i semestrów – uchwalaRada Wydziału. Plan studiów jest 

określany na cykl kształcenia obejmujący siedem semestrów. 

4. W Uczelni studenci mogą się specjalizować poprzez wybór co najmniej dwóch 

modułów dydaktycznych w semestrze (na sześć modułów dydaktycznych). 

5. W Uczelni student może studiować indywidualnie - na zasadach ustalonych przez 

Radę Wydziału. 

6. Student z innej uczelni, w tym zagranicznej, może kontynuować studia w Uczelni. 

Zasady finansowe w tych przypadkach określa Regulamin Finansowy. 

7. Uczelnia może potwierdzać efekty uczenia się w wymiarze nie większym niż 50% 

modułów dydaktycznych objętych punktami ECTS (tzn. do 105 punktów ECTS) – 

na zasadach określonych w uchwale Senatu. 

8. Do zajęć dydaktycznych w Uczelni prowadzonych na semestrze pierwszym lub 

drugim mogą być dopuszczeni wybitnie zdolni uczniowie szkół średnich, na 

zasadach określonych w uchwale Senatu. 

 

§106 

1. Senat podejmuje uchwałę dotyczącą warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów, 

co najmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. 

Zgodnie z tą uchwałą Rektor powołuje Komisję Rekrutacyjną. 

2. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację oraz promocję Uczelni – na podstawie 

regulaminu uchwalonego przez Senat Uczelni. Promocja Uczelni jest prowadzona 

głównie przez Internet.  

3. Rekrutacja na : 

1) studia podyplomowe (informatyczne), 

2) kursy oraz szkolenia, 

odbywa się na zasadach uchwalanych przez Senat Uczelni.  

4. Kursy oraz szkolenia informatyczne są nadzorowane przez Prorektora ds. edukacji. 

Warunki finansowe edukacji informatycznej w Uczelni określa Regulamin 

Finansowy.   

 

§107 

1. Kandydat przyjęty na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji 

oraz złożeniaślubowania - według następującej roty: 

 „Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz tradycji    

akademickich, ślubuję uroczyście: 

1)zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności; 

2) zachowywać postawę godną studenta; 

3) dbać o prestiżWyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej; 

4)respektować przepisy obowiązujące w Uczelni”; 

5)kontynuować tradycje samorządności akademickiej. 
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2. Student Uczelni jest zobowiązany do przestrzegania : Ustawy, Statutu, Uchwał 

Senatu, Rady Wydziału i Konwentu oraz zarządzeń Reaktora, Dziekana oraz 

Kanclerza. 

3. Student może być skreślony z listy studentów WSIZ, w przypadkach 

przewidzianych w Ustawie. 

§108 

1. Uczelnia prowadzi dokumentację przebiegu studiów na zasadach określonych w 

Ustawie i Rozporządzeniach ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. 

2. Absolwent Uczelni uzyskuje : 

1) dyplom wraz z dwoma odpisami; 

2) suplement do dyplomu (w języku polskim). 

3.   W suplemencie do dyplomu podawane są – miedzy innymi : 

 1) nazwy przedmiotów oraz modułów dydaktycznych; 

 2) wymiary punktów ECTSprzedmiotów oraz modułów dydaktycznych; 

 3) wymiary godzinowe oraz oceny z przedmiotów lub modułów dydaktycznych; 

4. Były student Uczelni powinien w ciągu miesiąca odebrać swoje dokumenty. 

Dokumenty nieodebrane przez byłego studenta Uczelni, są przechowywane – 

odpłatnie - w Archiwum. Rektor może zwolnić byłego studenta Uczelni z odpłat za 

przechowywanie jego dokumentów. 

5. Absolwent Uczelni ma prawo zachować legitymację studencką do dnia 31 

października - roku, w którym złożył egzamin dyplomowy. W takim przypadku 

Uczelnia pobiera kaucję, która jest zwracana po oddaniu legitymacji studenckiej.  

6.   Po obranie pracy dyplomowej otrzymuje się dyplom inżyniera informatyka. Rektor 

w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu 

inżyniera informatyka – jeśli student przypisał sobie w pracy dyplomowej, 

autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego dzieła.   

 

§109 

1. Studenci WSIZ są reprezentowani przez Samorząd Studencki, w szczególności w : 

1) Senacie Uczelni, 

2) Radzie Wydziału. 

2. Dokumenty o powołaniu do reprezentowania studentów w Senacie przechowuje 

Rektor Uczelni, a w Radzie Wydziału Informatyki - Dziekan. 

3. Każda grupa studencka ma swojego Starostę -czyli studenta, który powinien 

opiniować podaniado władz Uczelni - każdego studenta w danej grupie. 

4. Dziekan wyznacza – spośród nauczycieli akademickich - Opiekuna grupy 

studenckiej. 

5. Opiekunem studenta indywidualnego jest jego doradca edukacyjny, powołany przez 

Dziekana. 

6. Studia w Uczelni wymagają uzyskania co najmniej 30 punktów ECTS dla 

zaliczenia każdego semestru. Plan studiów w Uczelni przewiduje po dwa moduły 

dydaktyczne : 

1) kierunku „Informatyka”; 

2) specjalności „Systemy Informatyczne”; 

3) specjalizacji. 

7.  Student Uczelni ma obowiązek zaliczyć wszystkie moduły kierunku „Informatyka”. 

Połowa modułów specjalnościowych oraz moduły specjalizacyjne są obieralne 

przez studentów.  

§110 

1. Student ma prawo wyboru dwóch specjalizacyjnych modułów dydaktycznych na 
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każdym semestrze - spośród co najmniej czterech modułów specjalizacyjnych 

oferowanych przez Uczelnię.  

2. W rozkładzie zajęć są uwzględniane dwa moduły specjalizacyjne, które uzyskały 

największą liczbę głosów w grupie studenckiej. Jeśli w wyborach specjalizacyjnych 

modułów nie weźmie udziału co najmniej połowa studentów grupy, to Dziekan 

może zamieścić w rozkładzie zajęć moduły specjalizacyjne preferowane przez 

Uczelnię. 

3. Na wniosek studenta Uczelnia może potwierdzać efekty uczenia się. Potwierdzanie 

studentowi efektów uczenia się, może dotyczyć modułów specjalnościowych lub 

specjalizacyjnych. Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się najwyżej połowy 

modułów w każdym semestrze.    

4. Za zgodą Dziekana, Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się z 

przedmiotów/modułów informatycznych, których nie obejmuje plan studiów. 

5. Zajęcia dydaktyczne są dostępne tylko dla studentów Uczelni. Zajęcia w formie 

stacjonarnej odbywają się w siedzibie Uczelni, natomiast w formie niestacjonarnej 

– są wspierane przez Internet. Dziekan może dopuścić do udziału w zajęciach 

dydaktycznych osoby nie będące studentami Uczelni. 

6. Organy Uczelni rozpatrują sprawy studentów po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Studenckiego. Opinia organu Samorządu Studenckiego powinna być przedstawiona 

w ciągu 2 tygodni od otrzymania dokumentacji sprawy. W przeciwnym przypadku 

sprawy są rozstrzygane bez opinii organu Samorządu Studenckiego. 

 

§111 

1. Studia w Uczelni mogą być grupowe lub indywidualne (student może otrzymać 

indywidualną organizację studiów). Obecność na zajęciach dydaktycznych jest 

podstawowym obowiązkiem studenta.   

2. Student może otrzymywać pomoc materialną ze środków budżetu państwa, na 

zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie (ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej), który zatwierdzaRektor w 

porozumieniu z organem Samorządu Studenckiego. 

3. W sprawach stypendiów i świadczeń ze środków budżetu państwa, opinia organu 

Samorządu Studenckiego jest obowiązkowa. W przypadku braku opinii organu 

Samorządu Studenckiego odpowiednia komisja nie podejmuje decyzji. 

4. Stypendia są przyznawane na semestr i wypłacane przez pięć miesięcy w semestrze 

(poza lipcem oraz sierpniem). Kanclerz może zawiesić wypłatę stypendium dla 

osoby, która nie wypełnia podstawowych obowiązków studenta Uczelni.  

5. W przypadkach losowych – student Uczelni może otrzymać zapomogę finansową 

(raz w semestrze). Ponadto najlepszym studentom Rektor może przyznać 

stypendium - na zasadach określonych w Ustawie oraz Regulaminie uchwalonym 

przez Senat Uczelni. 

6. Student może otrzymywać stypendia ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego na zasadach określonych w Ustawie i Rozporządzeniu ministra 

właściwego ds. szkolnictwa wyższego. 

7. Student nie otrzymuje pomocy materialnej Uczelni w trakcie urlopu zwyczajnego 

(nie chorobowego). Za zgodą Dziekana – w trakcie urlopu zwyczajnego (nie 

chorobowego) student może brać udział w niektórych zajęciach dydaktycznych. 

8. Urlop zwyczajny może być udzielony studentowi na okres : 

 1) połowy semestru, 

 2) całego semestru, 

 3) roku akademickiego. 
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Rozdział 15 

Organizacje studenckie 

 

§112 

1. Wyłącznym reprezentantem wszystkich studentów Uczelni jest Samorząd 

Studencki. Samorząd Studencki działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez 

Rektora Uczelni. 

2. Struktura Samorządu Studentów w Uczelni obejmuje : 

1) Parlament – jako najwyższy organ kolegialny; 

2) Radę – jako organ kolegialny; 

3) Przewodniczącego – jako najwyższy organ jednoosobowy; 

4) Starostów – jako organy jednoosobowe grup studenckich.   

3. Ogólne zasady działalności organizacji studenckich w Uczelni określa Ustawa oraz 

Statut Uczelni. 

4. Rektor dopuszcza do działalności w Uczelni organizację studencką - po 

stwierdzeniu, że jej regulamin jest zgodny z Ustawą oraz Statutem Uczelni. 

5. Organizacje studenckie działające w Uczelni mogą korzystać z jej zasobów 

majątkowych, w ramach uzgodnionych z Rektorem.  

 

§113 

1. Organizację i zasady działania Samorządu Studenckiego w Uczelni określa 

Regulaminuchwalony przez jego Parlament – na wniosek Rady. 

2. W szczególności Regulamin Samorządu Studenckiego określa zasady reprezentacji 

studentów w organach kolegialnych Uczelni: 

1) Senacie, 

2) Radzie Wydziału. 

3. Reprezentanci studentów w Senacie Uczelni oraz w Radzie Wydziału legitymują się 

dokumentami podpisanymi przez Przewodniczącego Samorządu Studentów.  

4. Regulamin Samorządu Studenckiego jest przedkładany Rektorowi Uczelni, celem 

stwierdzenia jego zgodności z Ustawą oraz Statutem Uczelni.  

5. Rektor zasięga opinii Senatu Uczelni w sprawie Regulaminu Samorządu 

Studenckiego. Senat Uczelni opiniuje Regulamin Samorządu Studenckiego w 

drodze uchwały. 

6. Regulamin Samorządu Studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat 

Uczelni jego zgodności z Ustawą oraz Statutem Uczelni. 

 

§114 

1. Organy Samorządu Studenckiego zajmują się wszystkimi sprawami studenckimi, w 

szczególności opiniują wnioski studentów do WSIZ. Każdy wniosek studenta 

Uczelni, powinien być zaopiniowany przez Starostę jego grupy lub opiekuna 

edukacyjnego studenta indywidualnego. 

2. Parlament Samorządu Studenckiego uchwala kodeks etyki studenta Uczelni. 

Kodeks ten powinien być zgodny z Kodeksem Pracowników i Studentów - 

uchwalonym przez Senat Uczelni. 

3. Samorząd Studencki może wnioskować do władz Uczelni, by umożliwiły 

studentom udział w pracach naukowo-badawczych. W szczególności studenci 

pracujący mogą być zwalniani z Praktyki Zawodowej. 

4. Samorząd Studencki prowadzi Studenckie Koło Informatyków, w ramach którego 

studenci mogą referować swoje prace – objęte osobowymi prawami autorskimi. 

Opracowania studentów mogą być publikowane przez Uczelnię. 



Projekt Statutu WSIZ – wersja z dnia 10 marca  2017r. 

 

©WSIZ, Senat, 10 marca 2017r. Rektor Strona 44 
 

5. Samorząd Studencki konsultuje z Uczelnią formę deklaracji : studenta, nauczyciela 

akademickiego oraz Dziekana – w sprawie majątkowych praw autorskich. W 

szczególności deklaracje takie są zawarte w pracach dyplomowych. 

6. Opracowanie dzieła informatycznego (programu informatycznego, aplikacji 

graficznej, prototypu urządzenia z mikrokontrolerem, itp.) może stanowić podstawę 

zaliczenia modułu/przedmiotu dydaktycznego. 

7. Studenci mogą otrzymywać rekompensatę finansową, za dzieła informatyczne 

przejęte przez Uczelnię. Ponadto studenci są zwalniani z Praktyki Dyplomowej jeśli 

zawarte w nich dzieła zostały wdrożone. 

8. Samorząd Studencki jest wspierany przez organy jednoosobowe oraz kolegialne 

Uczelni, w sprawach dotyczących funkcjonowania prywatnego szkolnictwa 

wyższego w kraju oraz regionie. 

 

§115 

1. Studenci Uczelni mogą tworzyć także inne organizacje (np. naukowe, kulturalne, 

turystyczne, sportowe, itp.), na zasadach określonych w Ustawie oraz Statucie 

Uczelni. 

2. Rektor prowadzi rejestr organizacji studenckich działających w Uczelni. 

3. Uczelnia zapewnia zasoby materialne dla działania organów Samorządu 

Studenckiego oraz organizacji studenckich, w tym Koła Naukowego Informatyków. 

4. Uczelnia preferuje działalność studentów na arenie krajowej oraz zagranicznej.  

 

 

Rozdział 16 

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów 

 

§116 

1. Ogólne zasady dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów Uczelni są 

zawarte w Ustawie, rozporządzeniach ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego, Statucie oraz Regulaminie Samorządu Studenckiego WSIZ. 

2. Wszelkie sprawy sporne w środowisku akademickim Uczelni, powinny być 

rozwiązywane w drodze mediacji. 

3. Sprawy sporne między studentami Uczelni powinni rozwiązywać Starostowie grup 

studenckich. Starostowie mogą kierować wnioski o mediacje – do Opiekunów grup 

studenckich. 

4. W przypadku konfliktu między organami Samorządu Studenckiego oraz 

nauczycielem akademickim Uczelni – mediatorem jest Dziekan. 

5. Odwołanie od decyzji mediatorów rozpatruje Rektor Uczelni. Decyzja Rektora w 

sprawie mediacji jest ostateczna. 

§117 

1.  Jeśli droga mediacji zostanie wyczerpana, to sprawa sporna studentów Uczelni jest 

kierowana do Sądu Koleżeńskiego – Samorządu Studenckiego WSIZ. 

2.  Sąd Koleżeński rozpatruje także sprawy przeciwko studentom Uczelni, wniesione 

przez studentów lub organy samorządów studenckich innych uczelni.  

3.  Sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej studenta Uczelni – z wniosku innych 

organów spoza Uczelni (np. policji, itp.), są rozpatrywane przez UKD. 

4.  UKD może przekazać sprawę studenta Uczelni do sądu powszechnego. 

 

§118 

1. Sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów Uczelni mogą rozpatrywać :  
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     1)Sąd Koleżeński - Samorządu Studenckiego WSIZ. 

2) Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów; 

2. Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów (KDS) – jest powoływana przez Rektora 

Uczelni na jeden rok akademicki. 

3. W skład Zespołu orzekającegoKDS wchodzą : 

1) Przewodniczący – nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego; 

2) Członek – nauczyciel akademicki; 

3) Student – desygnowany przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

4. Odwołania od orzeczeń KDS rozpatruje odwoławcza KDS. Odwoławcza KDS jest 

powoływana przez Rektora Uczelni na jeden rok akademicki. 

5. W skład Zespołu orzekającego odwoławczej KDS wchodzą : 

1) Przewodniczący – nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni na 

stanowisku profesora zwyczajnego; 

2) Członek – nauczyciel akademicki; 

3) Student – desygnowany przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego.    

5. W skład Zespołów orzekających KDS oraz odwoławczej KDS nie mogą 

wchodzićosoby z KDS pierwszej instancji. 

§119 

1. Sprawy związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną studentów Uczelni należą do 

zakresu obowiązkówRzecznika Dyscyplinarnego ds. Studenckich (dalej Rzecznik).  

2. Rektor powołuje Rzecznika - na okres jednego roku akademickiego. Rektor może 

odwołać Rzecznika w trakcie roku akademickiego, a także powołać kilku 

Rzeczników. 

3. Prawa i obowiązki Rzecznika określa Ustawa oraz Statut Uczelni. Rzecznik 

gromadzi akta sprawy i wnioskuje do Rektora o jej : 

1) skierowanie do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów; 

2) umorzenie. 

4. Rzecznik podejmuje działanie prewencyjne w środowisku Uczelni. W sprawach 

konfliktowych dotyczących studentów Uczelni Rzecznik może być mediatorem.    

5. Rzecznik podejmuje działanie w sprawie studentów Uczelni, określonej przez 

Rektora. Rzecznik może podjąć sprawę z własnej inicjatywy, po konsultacji z 

Rektorem. 

6. Rzecznik prowadzi dokumentację pisemną każdej podjętej sprawy oraz przedstawia 

Rektorowi sprawozdanie ze swojej działalności. 

 

 

Rozdział 17 

Zachowanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni 

 

§120 

1. Ogólne zasady utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni określa 

Ustawa oraz uczelniane akty prawne. 

2. Regulamin porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni uchwala Senat Uczelni, po 

zasięgnięciu opinii Założyciela.   

3. W sprawach porządku i bezpieczeństwa Uczelni mogą być podejmowane : 

1) uchwały : Senatu, Rady Wydziału lub Konwentu; 

2) zarządzenia : Rektora, Dziekana lub Kanclerza. 

4. W sprawach dotyczących porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni instancją 

najwyższą jest Rektor. Rektor podejmuje decyzje uwzględniając autonomię 
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Uczelni oraz zagrożenia (np. terrorystyczne, internetowe, itp.). W szczególnych 

przypadkach Rektor zasięga opinii Założyciela. 

5.  Sprawyzachowania porządku i bezpieczeństwa Uczelni dotyczące studentów, 

należą do kompetencji Dziekana. Odwołania od decyzji Dziekana rozstrzyga 

Rektor. 

6.  Sprawyzachowania porządku i bezpieczeństwa Uczelni dotyczące majątku, należą 

do kompetencji Kanclerza. Odwołania od decyzji Kanclerza rozstrzyga Rektor. 

 

  §121 

1.  Teren Uczelni obejmujący budynek wraz z otoczeniem jest wyznaczony mapami 

określającymi prawa własności Uczelni. 

2.   Rektor określa sposób wykorzystania terenu Uczelni, w porozumieniu z Urzędem 

miasta Bielsko-Biała. 

3.   Rektor sprawuje ogólny nadzór w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i określa 

zakresy obowiązków Dziekana oraz Kanclerza - w tym względzie.  

4. Dziekan nadzoruje przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny edukacji w budynku 

Uczelni. Odwołania od decyzji Dziekana rozstrzyga Rektor.  

5. Kanclerz nadzoruje przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny na terenie Uczelni, w 

szczególności w budynku oraz na parkingach. Odwołania od decyzji 

Kanclerzarozstrzyga Rektor.   

6. Rektor może zawiesić zajęcia w Uczelni ze względów bezpieczeństwa lub braku 

możliwości normalnego funkcjonowania WSIZ. 

 

 §122 

1. Zasady korzystania z budynku oraz parkingów Uczelni ustala Kanclerz. W tym celu 

Kanclerz określa harmonogramy : roczny, miesięczny, tygodniowy oraz dzienne - 

funkcjonowania Uczelni.  

2. Kanclerz zawiera umowy z firmami utrzymującymi porządek i bezpieczeństwo na 

terenie Uczelni, określając w szczególności dni i godziny ich pracy. 

3. Budynek oraz parkingi Uczelni są monitorowane elektronicznie. Zasady 

eksploatacji systemu monitoringu elektronicznego, w tym kody użytkowników -  

określa Kanclerz. 

4. Wejścia do budynku Uczelni są zabezpieczone zamkami szyfrowymi oraz 

systemem kamer internetowych.  

5. Korzystanie z terenu Uczelni przez obce osoby i firmy wymaga pisemnej zgody 

Kanclerza. 

6. Kanclerz określa zasady ubezpieczeń budynku i otoczenia Uczelni, pracowników 

oraz studentów. 

§123 

1. Pracownicy lub studenci mogą organizować zgromadzenia na terenie Uczelni, w 

dniach i godzinach otwarcia budynku lub otoczenia - za zgodą Rektora. 

2. Rektor wydaje pisemną zgodę na przeprowadzenie zgromadzenia na terenie 

Uczelni, po zasięgnięciu opinii innych organów Uczelni, Założyciela lub 

odpowiednich instytucji.  

3. Przepisy porządkowe organizacji zgromadzeń na terenie Uczelni określa Kanclerz, 

w szczególności; 

1) osobę odpowiedzialną, 

2) zawiadomienie Rektora o organizacji zgromadzenia; 

3) cel i program zgromadzenia; 

4) organizator zgromadzenia; 
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5) harmonogram zgromadzenia; 

6) wyznaczenie obsługi technicznej dla organizacji zgromadzenia; 

7) monitorowanie elektroniczne przebiegu zgromadzenia; 

8) powiadomienie służb państwowych lub samorządowych o organizacji 

 zgromadzenia; 

9) zobowiązanie organizatora do uporządkowania terenu Uczelni po zakończeniu 

 zgromadzenia; 

10)wyznaczenie służb porządkowych Uczelni, dlabezpiecznego przebiegu

 zgromadzenia. 

11)określenie warunków rozwiązania zgromadzenia – w przypadku gdy przebiega 

ono z naruszeniem prawa. 

3. Rektor, Dziekan lub Kanclerz - mogą osobiście brać udział w zgromadzeniu lub 

wyznaczyć swoich przedstawicieli. 

4. Rektor może wezwać odpowiednie służby porządkowe dla przywrócenia 

bezpieczeństwa i porządku na terenie Uczelni. 

5.   Organizator zgromadzenia na terenie Uczelni przedstawia Rektorowi sprawozdanie 

z jego przebiegu. 

6. Organizatorzy zgromadzeń zobowiązani są uporządkować miejsce zgromadzenia 

oraz pozostawić je w stanie nie narażającym Uczelni na dodatkowe koszty. 

7. Organizatorzy zgromadzeń ponoszą odpowiedzialnośćprzed Rektorem za ich 

przebieg i są zobowiązani do pokrycia kosztów naprawienia wszelkich szkód 

wyrządzonych działaniem zgromadzenia. 

 

§124 

1. Przebieg zgromadzenia musi spełniać następujące warunki:  

1) zgromadzenie nie może zagrażać życiu osób biorących w nim udział, a także nie

 może narażać Uczelni na straty materialne;    

2) w zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby nie będące pracownikami lub 

 studentami Uczelni, a także osoby posiadające przy sobie broń, materiały 

 wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty; 

3) Rektor może wydać pisemną zgodę na udział w zgromadzeniu osób nie będących 

pracownikami lub studentami Uczelni. 

4)  zgromadzenie powinno mieć przewodniczącego, który kieruje jego przebiegiem; 

5)  organizatorzy odpowiadają za zgodny z programem przebieg zgromadzenia; 

6) zgromadzenie na terenie Uczelni może się odbyć tylko w dniach i godzinach, w      

 których Uczelnia zatrudnia odpowiednie służby porządkowe;  

7) z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia - jego uczestnicy są 

zobowiązanido bezzwłocznego opuszczenia terenu Uczelni. 

2. Zgromadzenie powinno uwzględniać autonomię Uczelni oraz ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa oraz etyki. 

 

 

Rozdział 18 

Mienie i finanse Uczelni 
 

 

§125 

Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. Szczegółowe określenie 

własności i praw majątkowych Uczelni zawiera Ustawa oraz Statut. 
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§126 

Uczelnia w ramach posiadanych środków majątkowych i finansowych prowadzi 

samodzielną gospodarkę finansową. W szczególności Uczelnia uwzględnia wnioski 

Założyciela dotyczące działalności finansowej i majątkowej. 

 

§127 

Czynności prawnych dotyczących majątku oraz praw majątkowych Uczelni, dokonuje 

Rektor - po zasięgnięciu opinii Kanclerza oraz Założyciela. 

 

§128 

Uczelniaprowadzi gospodarkę finansową zgodnie z planem rzeczowo-finansowym 

uchwalanym przez Senat na każdy rok akademicki, na zasadach określonych 

przepisami o rachunkowości.Rachunkowość Uczelni jest prowadzona przez zewnętrzne 

Biuro Rachunkowości. 

§129 

Założyciel zatwierdzadecyzje majątkowe oraz finansowe Uczelni, w sprawach 

przewidzianychw niniejszym Statucie. 

 

 

Rozdział 19 

Postanowienia końcowe 

 

§130 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy 

Ustawy oraz rozporządzeń ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. 

2. Założyciel może podejmować decyzje dotyczące Uczelni, w sprawach ujętych w 

Statucie Uczelni lub w spawach, które nie są sprzeczne z Ustawą.   

 

§131 

1. Statut Uczelni -po uchwaleniuprzez Senat - jest przedkładany Ministrowi 

właściwemu ds. szkolnictwa wyższego, dla weryfikacji jego zgodności z Ustawą. 

2.  Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego może zgłosić uwagi do Statut Uczelni 

w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem 1 października następnego roku akademickiego – 

po roku akademickim, w którym został uchwalony. 

3. Nowa kadencja organów jednoosobowych oraz kolegialnych Uczelni powołanych 

lub wybranych zgodnie z zasadami niniejszego Statutu,może rozpocząć się od 1 

października następnego roku akademickiego – jeżeli Statut został zatwierdzony co 

najmniej do końca czerwca w tym samym roku. 

4.  Uwagi do nowelizacji Statutu Uczelni mogą wnosić : Założyciel, oraz organy 

Uczelni oraz Samorząd Studentów WSIZ. 

5.    Aktualny Statut Uczelni jest zamieszczany w witrynie internetowej Uczelni. 

6.  Oryginalny tekst Statutu WSIZ, przechowują : Rektor, Dziekan, Kanclerz oraz 

Założyciel Uczelni. 

 

Rektor            PełnomocnikZałożyciela 

            Sp. z o.o. SATA 

 

 

Dr hab. inż. Elżbieta Marecka     Dr hab.inż. Krystian Kalinowski 
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Prof. zw. WSIZ     Prof. nadzw. WSIZ 

 

Bielsko-Biała, dnia 10 marca 2017r 

 
Załączniki : 

1) Wzór godła; 

2) Wzór sztandaru; 

3) Wzór dyplomu „Zasłużony dla rozwoju WSIZ”; 

4) Wzór dyplomu „OmniumStudiosorumOptimo”. 

5) Wzór dyplomu ukończenia studiów. 
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ZAŁĄCZNIK 1 – GODŁO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 
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ZAŁĄCZNIK 2 – WZÓR SZTANDARDU WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 

 

1. Strona prawa 

 

 
 

3. Strona lewa 
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ZAŁĄCZNIK 3 – WZÓR DYPLOMU ZASŁUŻONY DLA ROZWOJU WSIZ 
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ZAŁĄCZNIK 4 – WZÓR DYPLOMU OMNIUM STUDIOSORUM OPTIMO 
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ZAŁĄCZNIK 5 - WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 

 

strona 1, okładka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA   

INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 

W BIELSKU-BIAŁEJ 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

DYPLOM 

UKOŃCZENIA STUDIÓW 

PIERWSZEGO STOPNIA 

 

 

 

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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ZAŁĄCZNIK 5 - WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 

 

strona 2, lewa wewnętrzna (wyklejka)                               strona 3, prawa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

D Y P L O M  

ukończenia studiów w formie.......................................................... 

na poziomie studiów................................................................... 

na kierunku………………………………………………………………… 

w specjalności …........................................................................ 

………………………………………………………..…... 

w obszarze…………………………………………………………………. 

i profilu kształcenia………………………………………………………… 

z wynikiem ...............................................................................  

i uzyskania w dniu  ...................................................................r.  

tytułu zawodowego .....................................................................  

 

   Kierownik podstawowej    Rektor 

   jednostki organizacyjnej      

    

.....................................                                      ..................................... 
  (pieczątka imienna i podpis)                                                               (pieczątka imienna i podpis)    

 
  …………………....                                                   dnia …............... ..........r. 
       (miejscowość)   

 

 

 

 

 

 
fotografia 

45x65 mm 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Pan(i)................................................................................. 
(imię/imiona i nazwisko) 

data urodzenia....................................................................... 

miejsce  urodzenia.................................................................. 

 

….........………..................... 
                                                                            (podpis posiadacza dyplomu) 

 

Nr dyplomu ................................................................. 

 

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 
W BIELSKU-BIAŁEJ 

 

 

 

 

Pieczęć 

urzędowa 

uczelni 

…………………………………………………………………………… 

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni) 

formie.......................................................... 

 

Tłoczona 

pieczęć 

urzędowa 

Uczelni 
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ZAŁĄCZNIK 5 - WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 

 

 

strona 4, lewa           strona 5, prawa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce na legalizację 
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ZAŁĄCZNIK 5 - WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 

 

strona 6, lewa           strona 7, prawa wewnętrzna (wyklejka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce na apostille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce na apostille 
 


