REGULAMINU
INSTYTUTU TEOLOGII DUCHOWOŚCI
NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM
PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE

I. Geneza i natura Instytutu Teologii Duchowości
§ 1. Instytut Teologii Duchowości jest wyodrębnioną częścią Wydziału Teologicznego
PAT.
Posiada autonomię w zakresie ustalonym w niniejszym Regulaminie, celem realizacji
własnych zadań naukowo-dydaktycznych w dziedzinie teologii duchowości.
Przynależność pracowników naukowych do struktur Instytutu Teologii Duchowości nie
zmienia ich statusu jako pracowników Wydziału Teologicznego i innych instytucji, w których
pozostają oni zatrudnieni.
§ 2. Instytut Teologii Duchowości współpracuje z Karmelitańskim Instytutem Duchowości
w Krakowie i z Instytutem Studiów Franciszkańskich w Krakowie na zasadach, jakie
dotychczas ustaliła Rada Wydziału Teologicznego PAT.
II. Zadania Instytutu Teologii Duchowości
§ 3. Do ogólnych zadań Instytutu Teologii Duchowości należy:
a) inspirowanie i koordynowanie badań naukowych prowadzonych przez jego
pracowników naukowych i studentów;
b) prowadzenie działalności dydaktycznej zgodnie ze specyfiką własnego kierunku
studiów;
c) inspirowanie i koordynowanie współpracy naukowo-dydaktycznej z innymi ośrodkami
naukowymi w kraju i zagranicą.
§ 4. Instytut Teologii Duchowości opracowuje i przedstawia Radzie Wydziału
Teologicznego propozycje oraz opinie dotyczące programów badań naukowych, głównie w
zakresie organizowanych konferencji i publikacji naukowych, opinie i propozycje dotyczące
programów dydaktycznych w zakresie własnego kierunku studiów, a także propozycje
dotyczące międzyuczelnianej wymiany pracowników i studentów.
§ 5. Instytut Teologii Duchowości, zgodnie ze swoją specyfiką badań naukowych i pracy
dydaktycznej, podejmuje inne inicjatywy mające na celu promocję teologii duchowości i
formację duchową.
III. Struktura i Władze Instytutu Teologii Duchowości
§ 6. Strukturę organizacyjną Instytutu Teologii Duchowości tworzą Katedry: Teologii
Duchowości i Historii Duchowości. Rada Wydziału Teologicznego może zdecydować o
włączeniu do struktur Instytutu nowych katedr prowadzących działalność naukową lub
dydaktyczną w zakresie teologii duchowości.
§ 7. W skład personalny Instytutu Teologii Duchowości wchodzą należący do niego
pracownicy naukowo-dydaktyczni, prowadzący badania naukowe lub działalność
dydaktyczną.
§ 8. Organem uchwałodawczym Instytutu Teologii Duchowości jest Rada Instytutu
Teologii Duchowości.
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§ 9. Organem wykonawczym jest Dyrektor Instytutu Teologii Duchowości.
§ 10. Pomocą Dyrektorowi Instytutu Teologii Duchowości, zwłaszcza w bieżących
sprawach administracyjnych i organizacyjnych, służy Sekretarz Instytutu.
Zakres jego obowiązków i kompetencji określa Dyrektor.
IV. Rada Instytutu Teologii Duchowości
§ 11. W skład Rady Instytutu Teologii Duchowości wchodzą z głosem stanowiącym
wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora, zatrudnieni w Instytucie, Dziekan Wydziału Teologicznego PAT oraz Dyrektorzy
Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie i Franciszkańskiego Instytutu
Duchowości w Krakowie.
§ 11. Do kompetencji Rady Instytutu należy:
a) wybór Dyrektora Instytutu;
b) opiniowanie wniosków dotyczących problematyki i organizacji badań
naukowych, w tym także tematów rozpraw doktorskich, konferencji naukowych oraz
publikacji naukowych;
c) opiniowanie wniosków w sprawie współpracy naukowej lub dydaktycznej z
innymi uczelniami, także zagranicznymi;
d) opiniowanie wniosków w sprawie udzielania urlopów naukowych pracownikom
Instytutu;
e) przedstawianie Radzie Wydziału we właściwym czasie szczegółowych
propozycji zajęć dydaktycznych oraz praktyk studenckich w zakresie odpowiadającym
profilowi Instytutu;
f) przedstawianie lub opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia nowych lub
przekształcania struktury istniejących jednostek organizacyjnych Instytutu;
g) zatwierdzenie przez głosowanie zgłoszonej przez Dyrektora Instytutu
kandydatury na Sekretarza Instytutu na okres trzech lat;
h) opiniowanie wniosków Dyrektora Instytutu w sprawie powierzania
kierownictwa jednostek organizacyjnych Instytutu;
i) opiniowanie wniosków Dyrektora Instytutu w sprawie angażu lub awansowania
młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych;
j) opiniowanie wniosków Dyrektora Instytutu w sprawie powierzania zajęć
dydaktycznych związanych z profilem Instytutu doktorantom w ramach rocznego lub
semestralnego stypendium;
k) opiniowanie wniosków Dyrektora Instytutu w sprawie powierzania zajęć
dydaktycznych związanych z profilem Instytutu innym osobom spoza Instytutu;
l) uchwalanie podziału przyznanych Instytutowi środków finansowych na badania
naukowe;
m) omawianie i uchwalanie innych spraw istotnych dla realizacji zadań Instytutu.
§ 12. Uchwały Rady Instytutu są podejmowane zwykłą większością głosów przy udziale
co najmniej połowy osób uprawnionych.
§ 13. Głosowanie w sprawach personalnych jest zawsze tajne. Dyrektor Instytutu oraz
Dziekan Wydziału Teologicznego (lub reprezentujący go Prodziekan) może zarządzić tajne
głosowanie także w innej sprawie.
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V. Dyrektor Instytutu
§ 14. Wyboru Dyrektora Instytutu na trzyletnią kadencję dokonuje Rada Instytutu
Duchowości spośród samodzielnych pełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych,
którzy nie ukończyli 70 roku życia.
§ 15. Zwyczajnym terminem wyborów jest pierwsza połowa maja w rok po wyborach
władz Wydziału Teologii.
W przypadku konieczności dokonania wyboru Dyrektora Instytutu w okresie trwania
kadencji, wybór jest dokonywany na czas trwającej kadencji.
§ 16. Wyborom Dyrektora Instytutu przewodniczy Dziekan Wydziału. Wybór podlega
zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.
§ 17. Kadencja Dyrektora Instytutu Teologii Duchowości rozpoczyna się 1 września.
Przekazanie funkcji Dyrektora dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego w obecności ustępującego Sekretarza i przynajmniej jednego
pełnoetatowego pracownika Instytutu.
§ 18. Do kompetencji Dyrektora Instytutu należy:
a) czuwanie nad realizacją zadań naukowych i dydaktycznych Instytutu, a także troska o
promocję Instytutu Teologii Duchowości;
b) powierzanie wszystkim pracownikom Instytutu Teologii Duchowości konkretnych
funkcji związanych z realizacją zadań naukowych i dydaktycznych Instytutu;
c) występowanie do Rady Wydziału, Rektora lub Senatu PAT we wszystkich sprawach
personalnych dotyczących pracowników Instytutu;
d) zwoływanie przynajmniej raz w semestrze Rady Instytutu i przewodniczenie jej
obradom;
e) zwoływanie przynajmniej raz w danym roku akademickim Zebrań Ogólnych
Instytutu lub na pisemny wniosek co najmniej trzech pełnoetatowych pracowników
Instytutu, spośród których co najmniej jeden jest pracownikiem samodzielnym.
Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku;
f) realizacja innych zadań powierzonych przez władze Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, władze Wydziału Teologicznego i Radę Instytutu;
g) przedstawianie raz w roku (zwykle pod koniec roku akademickiego) w czasie
zebrania Rady Instytutu sprawozdania z działalności Instytutu Teologii Duchowości.
§ 19. Wszystkim pracownikom Instytutu Teologii Duchowości przysługuje pisemne
odwołanie od decyzji Dyrektora Instytutu do Rady Instytutu.
VI. Postanowienia końcowe
§ 20. Statut niniejszy, przyjęty przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 25.04.2008,
podlega zatwierdzeniu przez Senat PAT w Krakowie.
§ 21. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane decyzją Rady Wydziału
Teologicznego na wniosek Rady Instytutu. Podlegają one zatwierdzeniu przez Senat PAT w
Krakowie.
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