
Rozdział 2 
Rada i dziekan kolegium 

§ 59 
1. Rada kolegium pełni funkcję organu uchwałodawczego właściwego dla jednostek 
organizacyjnych zrzeszonych w kolegium, pracowników tych jednostek, a także 
uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych prowadzonych przez kolegium. 

2. Rada kolegium zajmuje stanowisko w sprawach nurtujących społeczność akademicką 
kolegium oraz wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez dziekana kolegium, 
dyrektora instytutu, kierownika katedry lub zakładu albo członka rady. 

 
§ 60 

1. W skład rady kolegium wchodzą: 
1) dziekan kolegium jako przewodniczący; 

2) prodziekan kolegium; 
3) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego, zatrudnieni w instytutach lub katedrach wchodzących w skład 
kolegium jako podstawowym miejscu pracy, z wyłączeniem osób posiadających tytuł 
profesora, które ukończyły już lub ukończą 70 rok życia w terminie do końca roku 
akademickiego, w którym rozpoczyna się nowa kadencja rady kolegium oraz osób 
nieposiadających tytułu naukowego profesora, które ukończyły już lub ukończą 67 rok 
życia do końca wyżej określonego terminu; 

4) przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego 
doktora habilitowanego, zatrudnionych w instytutach lub katedrach wchodzących w 
skład kolegium jako podstawowym miejscu pracy, w liczbie odpowiadającej połowie 
liczby członków rady, o których mowa w pkt 3; jeżeli liczba tych członków rady stanowi 
liczbę nieparzystą, należy do obliczeń przyjąć kolejną liczbę parzystą; 

5) przedstawiciele samorządu doktorantów – uczestników studiów doktoranckich 
prowadzonych przez kolegium, w liczbie odpowiadającej jednej piątej liczby członków 
rady, o których mowa w pkt 3. Jeżeli liczba obliczona w powyższy sposób zawiera 
ułamek, należy przyjąć najbliższą kolejną liczbę całkowitą jako określającą liczbę 
przedstawicieli samorządu doktorantów w radzie kolegium; 

6) jeden przedstawiciel samorządu studentów; 

7) jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w biurze kolegium, instytutach lub 
katedrach wchodzących w skład kolegium. 
 
2. Liczbę przedstawicieli w radzie kolegium pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 
4, oraz doktorantów, określa rada w regulaminie kolegium, stosownie do ust. 3. 
 
3. Podstawą do ustalenia liczby przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 i 5, jest 
liczba osób, które w przededniu dokonywania wyboru do rady nowej kadencji tworzą 
grono członków rady kolegium określonych w ust. 1 pkt 3; liczbę tę ustala okręgowa 
komisja wyborcza. Uchwałę rady kolegium w sprawie zmiany regulaminu polegającej na 
zmianie dotychczasowej liczby przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 i 5, należy 
podjąć po dokonanych wyborach, nie później niż do końca sierpnia roku, w którym 
dokonano wyboru nowej rady. 



 
4. Mogące nastąpić w trakcie trwania kadencji rady zmiany liczby osób, o których mowa 
w ust. 1 pkt 3, polegające na jej zmniejszeniu wskutek w szczególności ustania 
zatrudnienia tych osób w Uczelni albo jej zwiększeniu spowodowanym zatrudnieniem 
nowych nauczycieli akademickich lub uzyskaniem przez dotychczasowych stopnia 
naukowego doktora habilitowanego – nie stanowią podstawy ani do przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 i 5, 
ani wygaśnięcia mandatu któregokolwiek z tych przedstawicieli. 

5. Jeżeli dziekana kolegium powiadomiono w trybie § 115 ust. 6 lub § 116 ust. 6, że w 
wyborach przeprowadzonych przez samorząd studentów lub samorząd doktorantów 
nie obsadzono wszystkich w przedstawicieli tych samorządów w radzie kolegium, które 
przysługują im na podstawie powyższych postanowień, liczbę określającą statutowy 
skład rady kolegium ustala się bez uwzględnienia nieobsadzonych mandatów, o których 
mowa wyżej, dopóki dziekan nie zostanie poinformowany o obsadzeniu tych mandatów 
stosownie do wyżej powołanego trybu. 

 
§ 61 

1. W posiedzeniach rady kolegium uczestniczą z głosem doradczym: 
1) emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach 

organizacyjnych kolegium przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora 
zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego; 

2) po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w SGH; 
 

3) przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów SGH. 
2. Na posiedzenia rady kolegium mogą być zapraszane przez dziekana również inne 
osoby, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem obrad. 
 

§ 62 
W posiedzeniach rady kolegium w sprawach o nadanie stopni naukowych biorą udział 
również promotorzy rozpraw doktorskich oraz recenzenci rozpraw doktorskich i 
habilitacyjnych, a także inne osoby, stosownie do właściwych przepisów prawa.  
 

§ 63 
1. Kompetencje rady kolegium określają przepisy prawa regulujące uprawnienia rad 
jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie nadawania stopni naukowych, 
prowadzenia studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, jak również 
postanowienia statutu oraz regulaminu kolegium. 
 
2. Do kompetencji rady kolegium należy w szczególności: 
1) ustalanie ogólnych kierunków działalności kolegium; 

2) uchwalanie regulaminu kolegium; 

3) nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, zgodnie z 
przyznanymi uprawnieniami; 

4) występowanie z wnioskami o nadanie tytułu naukowego profesora; 

5) podejmowanie innych uchwał wymaganych procedurami właściwymi dla spraw 
określonych w pkt. 3 i 4; 



6) dokonywanie oceny działalności kolegium oraz ocena działalności dziekana 
kolegium; 

7) powoływanie komisji ds. oceny nauczycieli akademickich; 

8) uchwalanie programów kształcenia, w tym planów studiów doktoranckich, zgodnie z 
wytycznymi ustalonymi przez Senat oraz po zasięgnięciu opinii właściwego organu 
samorządu doktorantów; 

9) występowanie z wnioskami do Rektora w sprawie utworzenia studiów doktoranckich 
i powołania kierownika tych studiów; 

10) uchwalanie programów kształcenia, w tym planów studiów podyplomowych oraz 
kursów dokształcających prowadzonych przez kolegium, zgodnie z wytycznymi 
ustalonymi przez Senat; 

11) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad studiami doktoranckimi i 
podyplomowymi prowadzonymi przez kolegium; 

12) wyrażanie opinii w sprawie programów kształcenia, w tym planów studiów dla 
kierunków studiów, dla których zgłaszana jest oferta dydaktyczna pracowników 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych zrzeszonych w kolegium; 

13) /uchylony/ 

14) sprawowanie opieki nad studenckim ruchem naukowym; 

15) wyrażanie opinii w trybie art. 125 ustawy. 
§ 64 

1. Rada kolegium może powoływać komisje stałe oraz doraźne w celu opracowywania 
na jej posiedzenia materiałów informacyjnych, opinii lub projektów uchwał. 

2. Szczegółowe zadania komisji, zasady jej działania i skład określa uchwała rady 
kolegium. 
 
§ 65 
1. Dziekan kolegium kieruje działalnością kolegium i reprezentuje je na zewnątrz. Jest 
przełożonym pracowników jednostek organizacyjnych zrzeszonych w kolegium oraz 
uczestników studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających 
prowadzonych przez kolegium. 

2. Dziekan kolegium jest powoływany w drodze wyborów. 
 
§ 66 
1. Kompetencje dziekana kolegium określają postanowienia statutu, uchwał Senatu i 
regulaminu kolegium, jak również przepisy prawa, o których mowa w § 67. 
2. Do kompetencji dziekana kolegium należy w szczególności: 
1) opracowanie strategii rozwoju kolegium zgodnej ze strategią rozwoju Uczelni; 

2) zwoływanie posiedzeń rady kolegium i przewodniczenie jej obradom, z wyjątkiem 
posiedzenia, na którym jest dokonywana ocena działalności dziekana; wówczas 
przewodniczy posiedzeniu wybrany członek rady kolegium; 

3) reprezentowanie kolegium w Senacie, wobec Rektora i na zewnątrz Uczelni w 
sprawach dotyczących kolegium; 



4) występowanie z wnioskami w sprawie utworzenia, przekształcenia, zmiany nazwy 
lub likwidacji instytutów, katedr i zakładów; 

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością instytutów i katedr; 

6) podejmowanie, za zgodą rady kolegium, decyzji w sprawie utworzenia studiów 
podyplomowych, powołania ich kierownika oraz prowadzenia rekrutacji na nowo 
utworzone studia podyplomowe, a także rekrutacji na kolejną edycję studiów już 
prowadzonych; 

7) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem studiów podyplomowych, w tym 
działalnością kierowników tych studiów; 
8) występowanie z wnioskami w sprawie nagród i odznaczeń dla pracowników 
kolegium; 

9) dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi kolegium na badania naukowe; 

10) dysponowanie środkami finansowymi kolegium, zgodnie z zasadami ustalanymi 
przez radę kolegium; 

11) ustalanie zakresu obowiązków pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi zatrudnionych w biurze kolegium, a zatrudnionych w jego jednostkach 
organizacyjnych − na wniosek kierowników tych jednostek, jak również sprawowanie 
nadzoru nad wykonaniem tych obowiązków; 

12) występowanie z wnioskiem do Rektora w sprawie rozwiązania stosunku pracy z 
mianowanym nauczycielem akademickim z innych ważnych przyczyn niż określone w 
ustawie, po zasięgnięciu opinii rady kolegium; 

13) występowanie z wnioskami w sprawie konkursów na stanowiska nauczycieli 
akademickich; 

14) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów instytutów i kierowników katedr 
zrzeszonych w kolegium oraz kierowników studiów podyplomowych; 

15) /uchylony/ 
 

§ 67 
O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, dziekan kolegium wykonuje 
kompetencje przyznane w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy oraz w 
odrębnych przepisach prawa - kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej 
uczelni, z wyłączeniem jednakże spraw dotyczących prowadzenia studiów wyższych 
oraz praw i obowiązków studentów. 
 

§ 68 
Swoje kompetencje dziekan kolegium wykonuje przy pomocy jednego prodziekana 

kolegium powoływanego w drodze wyborów. 


