
Pismo Okólne Nr 5 /2004 
Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 14 czerwca 2004r. 

w sprawie: powoływania kierowników katedr i zakładów na kadencję 2004 - 2009 

Zgodnie ze Statutem naszej Uczelni, kierowników katedr i zakładów powołuje się na 
okres 5 lat. Kierowników katedr i zakładów powołuje Rektor na wniosek Dziekana, 
zaopiniowany przez Radę Wydziału, z grona mianowanych nauczycieli akademickich ze 
stopniem doktora habilitowanego, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. 
W myśl § 59 Statutu, Kierownik katedry (zakładu) kieruje katedrą (zakładem), a przede 
wszystkim: 

1) reprezentuje katedrę (zakład) na zewnątrz, 
2) opracowuje projekty planów prac badawczych, 
3) organizuje pracę badawczą w zakresie^dyscypliny objętej działalnością 

jednostki, 
4) określa zakres obowiązków organizacyjnych oraz dydaktycznych dla 

nauczycieli akademickich, 
5) sprawuje opiekę nad kadrą naukową i dydaktyczną katedry (zakładu,) chyba 

że opieka nad poszczególnymi pracownikami została powierzona innemu 
profesorowi lub doktorowi habilitowanemu, 

6) przedkłada radzie wydziału projekty planów i programy nauczania, 
7) organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną katedry (zakładu), 
8) sprawuje opiekę nad studentami, 
9) ustala zakres obowiązków pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi, 
10) występuje z wnioskami do rady wydziału w sprawach dotyczących jej 

kompetencji, zwłaszcza odnoszących się do zatrudniania i zwalniania, 
awansów, urlopów i nagród pracowników katedry (zakładu), 

11) składa sprawozdania z działalności katedry (zakładu). 
W sprawach wymienionych w pk-tach 2, 6 i 9-11 kierownik katedry (zakładu) ma obowiązek 
zasięgać opinii nauczycieli akademickich katedry (zakładu). 

Biorąc pod uwagę szanse, wyzwania i zagrożenia, wobec których staje nasza Uczelnia 
oraz rangę zadań realizowanych w podstawowych jednostkach naukowo-dydaktycznych 
wydziałów jakimi są katedry i zakłady, bardzo ważnym jest, aby kierowanie nimi zostało 
powierzone osobom, które zagwarantują w perspektywie najbliższych 5 lat dynamiczny, 
długookresowy rozwój oraz wysoką efektywność wykonywania zadań przez te jednostki. 

Możliwość powołania kierownika na okres krótszy niż 5 lat mogę dopuścić tylko w 
wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji we wniosku 
powinno się wskazać istotne powody, uzasadniające konieczność odstępstwa od 
obowiązującej zasady. Przy powoływaniu Iderownika jednostki istotna dla mnie będzie 
zgodność wniosku Dziekana oraz stanowiska Rady Wydziału (wynik głosowania). 

Nie przewiduję powoływania na stanowisko kierownika jednostki osób, które: 
pełnią funkcję kierowniczą, lub w innej formie zaangażowały się w kierowanie inną 
uczelnią, w związku z uchwałą Senatu AR nr 73/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.; 
przeszły na emeryturę (niezależnie od ponownego nawiązania stosunku pracy z AR). 



Zwracam się z prośbą do Panów Dziekanów i Rad Wydziałów, aby przed wystąpieniem 
o powołanie kierowników katedr i zakładów, dostosować strukturę organizacyjną Wydziału 
do przepisów Statutu AR. Wnioski w tych sprawach (przekształcenie, zniesienie) należy 
złożyć w nieprzekraczalnym terminie 29 czerwca br. Zostaną one przedłożone Senatowi na 
posiedzeniu w dniu 7 lipca br. 

Wnioski o powołanie kierowników katedr i zakładów proszę złożyć do dnia 8 lipca br. 

Kraków, dnia 14 czerwca 2004r. 

Rektor 


