Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 3/2020

REGULAMIN
KATEDRY MUZYKI
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
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Regulamin Katedry Muzyki
Wydział Sztuki
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Regulamin Katedry Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany
dalej Regulaminem, określa strukturę i zakres jej działania w kwestiach nieuregulowanych
w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
§2
Ilekroć w regulaminie mowa o:
1)
Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach;
2)
Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 119/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.;
3)
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
4)
Regulaminie organizacyjnym – należy przez to rozumieć Regulamin
organizacyjny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przyjęty Zarządzeniem
Rektora UJK Nr 76/2019 z dnia 27 września 2019 r.;
5)
Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach;
6)
Katedrze – należy przez to rozumieć Katedrę Muzyki;
7)
Radzie Katedry – należy przez to rozumieć Radę Katedry Muzyki;
8)
Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Katedry Muzyki;
9)
Zakładzie – należy przez to rozumieć Zakład Praktyki Instrumentalnej;
10)
Sekretariacie – należy przez to rozumieć Sekretariat Katedry Muzyki.
§3
1.
Katedra Muzyki jest jednostką organizacyjną Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2.
Katedra posiada swoje logo.
§4
Zadania Katedry określa §60 ust. 1 Statutu.
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ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA KATEDRY
§5
1. Jednostką Katedry jest Zakład Praktyki Instrumentalnej.
2. Strukturę organizacyjną katedry tworzy, przekształca i likwiduje rektor
w Regulaminie organizacyjnym na wniosek kierownika lub z własnej inicjatywy.

ORGANY KATEDRY
§6
1. Katedrą kieruje Kierownik przy pomocy Zastępców, w liczbie ustalanej z Rektorem w
tym:
1) Zastępcy ds. kształcenia;
2) Zastępcy ds. naukowych i artystycznych.
2. Zakres zadań i kompetencji Kierownika określa §10 ust. 4 załącznik nr 7 do Regulaminu
Organizacyjnego.
3. Zakres zadań i kompetencji zastępców określa Kierownik.
§7
Organem opiniodawczo-doradczym działającym w Katedrze jest Rada Katedry.
W skład Rady Katedry wchodzą:
Kierownik jako przewodniczący;
zastępcy Kierownika;
wszyscy nauczyciele akademiccy z grupy pracowników badawczych
i badawczo-dydaktycznych, zatrudnieni w Katedrze, posiadających tytuł naukowy
profesora lub stopień doktora habilitowanego;
4) wybrani, na zasadach określonych w Statucie pozostali nauczyciele akademiccy
zatrudnieni w Katedrze na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych,
reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadający stopień naukowy doktora
(20% ogólnej liczby członków Rady).
1.
2.
1)
2)
3)

§8
1. Rada Katedry obraduje na posiedzeniach.
2. Kierownik zawiadamia o dacie posiedzenia i porządku obrad Rady Katedry nie później
niż 7 dni przed terminem spotkania. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec
skróceniu. Zawiadomienia dokonuje się za pomocą poczty elektronicznej
z domeną @ujk.edu.pl
3. Obrady Rady mogą odbywać się w poszerzonym składzie o osoby pomocne
w rozpatrywaniu punktów porządku. O poszerzeniu składu Rady decyduje Kierownik.
4. Obradami Rady kieruje Kierownik lub wyznaczony zastępca.
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5. Rada wydaje opinie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy udziale co
najmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowania w sprawach osobowych
są tajne.
6. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół dostępny w Sekretariacie dla wszystkich
członków Rady.
§9
1. Do kompetencji Rady Katedry należy w szczególności:
1) proponowanie strategii rozwoju dyscypliny;
2) proponowanie kryteriów oceny naukowej nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach
badawczych i badawczo-dydaktycznych;
3) uchwalanie regulaminu Katedry;
4) zatwierdzanie sprawozdań Kierownika z działalności Katedry;
5) wnioskowanie i wydawanie opinii w sprawach:
a) organizacji Katedry;
b) zatrudniania;
c) rozwiązywania stosunku pracy;
d) udzielania urlopów;
e) nagradzania i wyróżniania pracowników Katedry;
f) oceny naukowej i artystycznej Katedry.
6) proponowanie kryteriów rekrutacji na studia.
2. Rada Katedry w uzgodnieniu z Rektorem ustala zasady awansu zawodowego
nauczycieli akademickich zatrudnionych w katedrze.
§10
Sposób powołania, odwołania organów katedry, a także wygaśniecie mandatu w Radzie
Katedry określa Statut.
ADMINISTRACJA KATEDRY
§11
1. Administrację Katedry prowadzi Sekretariat.
2. Zakres obowiązków pracowników Sekretariatu określa §5 załącznika nr 8 do
Regulaminu organizacyjnego.

PRACOWNICY KATEDRY
§12
1. Pracownikami Katedry są nauczyciele akademiccy i pracownicy nie będący
nauczycielami akademickimi.
2. Kierownik Katedry jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych
w Katedrze.
3. Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego określa Statut i wydane na jego
podstawie wewnętrzne akty normatywne, wskazane w szczególności w §214 ust. 3 i
§215 pkt 2) Statutu.
4. Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy.
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PRZEPISY ORGANIZACYJNE
§13
1. Informowanie pracowników i studentów następuje przynajmniej w jednej
z następujących form:
1) drogą elektroniczną (poczta z domeną @ujk.edu.pl);
2) na tablicy ogłoszeń w Katedrze;
3) na stronie internetowej Katedry.
2. Obsługa strony internetowej Katedry jest prowadzona przez wyznaczonych
pracowników Wydziału.
PRZEPISY KOŃCOWE
§14
Regulamin Katedry wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.

5

