
Załącznik do Uchwały Nr 39/2002 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

WARUNKI NIEZBĘDNE do spełnienia, aby SENAT UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO mógł 
kontynuować dyskusję na temat utworzenia WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO na Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 
Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym oraz Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. 
o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 
czerwca 2001 r., w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać uczelnia aby utworzyć i 
prowadzić kierunek studiów. 
 
Zamiast utworzenia Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Wrocławskim mogą być 
zastosowane inne rozwiązania: 
 
a) utworzenie/przekształcenie PWT (Papieskiego Wydziału Teologicznego) na wzór Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, 
 
b) utworzenie Wydziału Teologicznego w nowym Uniwersytecie np. tzw. Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu, 
 
c) utworzenie jednostki międzyuczelnianej pod nazwą Wydziału Teologicznego lub Wydziału 
Teologii Katolickiej (Ustawa z 1990, rozdz. 2, art. 64.4). 
 
Rozwiązania inne nie są dyskutowane w niniejszym dokumencie. 
 
Najważniejsze warunki niezbędne do spełnienia aby Senat U.Wr. nie powtórzył poprzednich 
zastrzeżeń wyrażanych w dyskusjach na posiedzeniach Senatu w okresie od 08.04.1998 r. do 
31.03.1999 r. 
 
1. Należy zapewnić Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu gwarancje finansowe ze strony 
MENiS oraz uwzględnić wymogi znowelizowanej ustawy i dokonać zmiany Statutu U. Wr. 
(Uniwersytet Wrocławski) w sprawie utworzenia Wydziału. 
 
2. Określić standardy naukowe dot. kadry naukowo-dydaktycznej (PWT), badań naukowych 
(PWT - KBN) i poziomu kształcenia (akredytacja) w odniesieniu do liczebności i jakości kadry, 
poziomu kształcenia oraz rankingu KBN jeśli chodzi o poziom badań naukowych. 
 
3. Określić jednoznacznie kryteria rekrutacji studentów - czy studia na Wydziale Teologicznym 
będą dostępne jak każde inne na Uniwersytecie? 
 
4. Uzyskać konsensus dotyczący podwójnej zależności w układzie: pracownik (student) - 
Rektor U. Wr. i pracownik (student) - Wielki Kanclerz oraz warunki współdziałania w układzie: 
Rektor U.Wr - Wielki Kanclerz. 
 
5. Zagwarantować możliwość utworzenia Katedr Teologii Ewangelickiej i Prawosławnej oraz 
ewentualnie jednostek dot. innych wyznań.  
 
Ponadto należy uzyskać opinię władz obecnego Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz władz 
Kurii w następujących sprawach: 
 
6. Czy Papieski Wydział Teologiczny ma w całości (w tym również obecne filie PWT) stać się 
Wydziałem Teologicznym U. Wr. ? 
 
7. Jak rozstrzygnięte zostaną sprawy majątkowe (pakiet spraw dot. m.in., udostępniania 
obiektów, administrowania, itp.) ? 
 
8. Sprawy programów nauczania. Jakie zaproponowane zostaną kierunki studiów, 
specjalizacje, studia doktoranckie, podyplomowe itp.? 
 



9. Czy można przyjąć ustalenie, że: 
 
a) teologia i nauki pokrewne jako dyscypliny naukowe, będą mogły być dostępne dla każdego 
kto np. zda egzamin wstępny, 
 
b) teologia jako ścieżka edukacyjna dla kształcenia księży i pracowników organizacji 
kościelnych będzie oddzielną ścieżką edukacyjną, 
 
c) będzie zachowana zgodność dyscyplin na Wydziale Teologicznym z wykazem dyscyplin Rady 
Głównej (Komisji Akredytacyjnej) i konsensus co do rozbieżności. 
 
Sprecyzowanie wyżej wymienionych warunków będzie pomocne dla określenia: 
 
a) struktury Wydziału Teologicznego i jego administracji, liczby i rodzaju jednostek naukowo-
dydaktycznych (Instytutów, Katedr Zakładów, Zespołów itp.), 
 
b) kadry pod względem jakości i liczebności (liczba profesorów i dr hab., doktorów i innych). 
Określenie sposobu powoływania (konkursy) na określone stanowiska z podkreśleniem 
(wyspecyfikowaniem) ewentualnych rozbieżności względem systemu przyjętego na 
uniwersytetach państwowych. 
 
System ewaluacji kadry, stopnie naukowe (system karier naukowych). 
 
Precyzyjne określenie obszarów na których system ewaluacji i rozwoju kadry naukowej jest 
zbieżny z systemem uniwersyteckim (Centralna Komisja) oraz obszarów gdzie mogą nastąpić 
rozbieżności (Komisja Naukowa Episkopatu). 
 
c) struktury studiów na Wydziale Teologicznym z określeniem obszarów kompatybilności z 
ogólnie przyjętym systemem edukacji na Uniwersytetach państwowych (studia dzienne, 
zaoczne wieczorowe, 5-cio letnie magisterskie lub 3-letnie licencjackie i 2-letnie magisterskie, 
studia doktoranckie 4-letnie, studia podyplomowe itp.).  
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