
Zgodnie ze Statutem SGH: 
 

 § 66 
 

1. Kompetencje dziekana kolegium określają postanowienia statutu, uchwał Senatui 
regulaminu kolegium, jak równieŜ przepisy prawa, o których mowa w § 67. 
 

2. Do kompetencji dziekana kolegium naleŜy 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 takŜe rekrutacji na kolejną edycję studiów juŜ 
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 równieŜ sprawowanie 
nadzoru nad wykonaniem tych obowiązków, 

12) występowanie z wnioskiem do Rektora w sprawie rozwiązania stosunku pracy z 
mianowanym nauczycielem akademickim z innych waŜnych przyczyn niŜ 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, 

 
§ 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 
jednakŜe spraw dotyczących prowadzenia studiów wyŜszych oraz praw i obowiązków 
studentów. 
 

§ 68 
Swoje kompetencje dziekan kolegium wykonuje przy pomocy jednego prodziekana kolegium 
powoływanego w drodze wyborów. 


