
  

1  

  

            załącznik do Zarządzenia Rektora nr 123/2022  

  
  

  

Regulamin 
określający ceremoniał akademicki  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

  
WPROWADZENIE  

Niniejszy regulamin określa obowiązujące formy i tryb postępowania przedstawicieli społeczności 

akademickiej na oficjalnych uroczystościach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwanego 

dalej „Uniwersytetem” lub „Uczelnią”.  

Regulamin ma na celu utrwalenie tradycyjnego ceremoniału, kształtowanego poprzez kultywowanie 

tradycji uniwersyteckiej i poszanowanie znaków oraz symboli stosowanych przez Uniwersytet.  

  

Rozdział I  

SYMBOLE AKADEMICKIE  

  

§ 1  

1. Godło Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu określa System identyfikacji wizualnej 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW). 

2. Dysponentami godła UEW są wyłącznie rektor, prorektorzy oraz Centrum Promocji UEW. 

 

 
 

  

§ 2  

1. Sztandar Uniwersytetu jest biało-czerwony. Na prawej stronie – czerwonej – znajduje się 

wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej. Nad wizerunkiem orła widnieje słowo „OJCZYZNA”, 

pod nim „NAUKA” i „PRACA”. Lewa strona sztandaru jest biała, na niej mieści się godło 

Uniwersytetu.  
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2. Sztandar Uniwersytetu noszony jest przez poczet sztandarowy składający się z trojga studentów. 

Członkowie pocztu występują w strojach galowych (biała bluzeczka i czarna lub granatowa 

spódniczka za kolano u kobiet, a u mężczyzn biała koszula, krawat i czarny lub granatowy garnitur) 

przepasanych biało-czerwoną szarfą i białych rękawiczkach.  Członkowie studenckiego pocztu 

sztandarowego występują w czapkach studenckich. 

3. Poczet sztandarowy wprowadza sztandar w czasie uroczystości uniwersyteckich (takich jak 

inauguracja roku akademickiego, święto uczelni, nadanie godności doktora honoris causa)                      

oraz podczas innych uroczystości, o których decyduje Rektor.  

4. Na podstawie decyzji Rektora sztandar Uniwersytetu może występować na uroczystościach 

państwowych odbywających się poza terenem Uniwersytetu oraz w innych uzasadnionych 

okolicznościach.  

5. Sztandar przechowywany jest w Sali Senatu.  

6. Sztandar zostaje pochylony w czasie hymnu państwowego, wnoszenia innych sztandarów oraz 

podczas uroczystości pogrzebowej (głowica sztandaru jest wtedy przewiązana kirem).  

§ 3  

Logo Uniwersytetu stanowią pierwsze litery nazwy uczelni UE przypominające otwartą książkę oraz 

napis Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Kolory liter nawiązują do symboliki Wrocławia:                     

U jest czerwone, a E żółte. Żaden z elementów logo nie może być używany oddzielnie. Używanie 

logo uregulowane jest oddzielnymi przepisami zawartymi w SIW.  

 

  

§ 4  

1. Barwy przypisane wydziałom są następujące: Wydział Ekonomii i Finansów używa barwy 

niebieskiej, Wydział Zarządzania – żółtej, Wydział Inżynierii Produkcji – bordowej. W przypadku 

powołania nowego wydziału jego barwę na wniosek Rektora ustala Senat.  

2. Wydział Ekonomii i Finansów kontynuuje tradycje Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydział 

Zarządzania – Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wydział Inżynierii Produkcji – 

Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego. 

  

Rozdział II  

STRÓJ I INSYGNIA AKADEMICKIE 

  

§ 5  

1. Rektor, Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani mają przywilej występowania na uroczystościach 

akademickich w tradycyjnych togach i z insygniami sprawowanych urzędów.  

2. Strój rektorski składa się z aksamitnej togi koloru czerwonego, peleryny gronostajowej                           

i czerwonego biretu. Atrybutem godności i dostojeństwa Rektora jest łańcuch i berło rektorskie 

(Rektor, reprezentując Uniwersytet, może używać samego łańcucha rektorskiego).  

3. Były Rektor ma prawo zachować togę w kolorze czerwonym oraz czerwony biret i ma prawo ich 

używać. Były Rektor dożywotnio zachowuje tytuł Magnificencji.  

4. Strój Prorektorów stanowią czarne togi z czerwonymi pelerynami, czerwonymi aksamitnymi 

obszyciami rękawów oraz czarne birety z czerwonym otokiem. Na pelerynie Prorektorzy noszą 

odpowiednie do stanowiska łańcuchy.  

5. Dziekani wydziałów używają czarnych tóg obszytych aksamitnymi pasami i z mankietami                  

w barwach wydziału oraz aksamitnych peleryn i biretów w tych samych barwach.                           

Dziekani noszą na pelerynie łańcuch dziekański.  
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6. Strój Dziekana Szkoły Doktorskiej stanowi czarna toga; pozostałe elementy stroju, czyli peleryna, 

biret oraz pasy wzdłuż togi i mankiety, są koloru szarego. Dziekan nosi  na pelerynie łańcuch 

dziekański.   

7. Strój Dziekana Filii stanowi czarna toga; pozostałe elementy stroju, czyli peleryna, biret oraz pasy 

wzdłuż togi i mankiety, są koloru zielonego. Dziekan nosi na pelerynie łańcuch dziekański.  

8. Strój Dziekana ds. kształcenia i Dziekana ds. studenckich stanowi czarna toga; pozostałe 

elementy stroju, czyli peleryna, biret oraz pasy wzdłuż togi i mankiety, są koloru różowego. 

Dziekani noszą na pelerynie łańcuch dziekański.   

9. Byli dziekani podczas uroczystości akademickich (uczestnicząc w orszaku) mają przywilej 

używania odpowiednio biretu w barwach opisanych w ust. 5 – 8 i z zastosowaniem zapisów § 4 

ust.2.  

10. Prodziekani wydziałów używają czarnych tóg obszytych aksamitnymi pasami i z mankietami                        

w barwach wydziału oraz aksamitnych peleryn i biretów w tych samych barwach.  

11. Prodziekan Filii nosi czarną togę z pasami i mankietami oraz aksamitną pelerynę i biret                      

w kolorze zielonym.  

12. Prodziekani ds. studenckich oraz Prodziekan do spraw kształcenia używają tóg barwy czarnej               

z aksamitnymi pelerynami, mankietami i pasami wzdłuż togi oraz aksamitnych biretów                     

w kolorze różowym.  

13. Prodziekan Szkoły Doktorskiej używa togi barwy czarnej; pozostałe elementy stroju,                       

czyli peleryna, biret oraz pasy wzdłuż togi i mankiety, są koloru szarego.  

  

§ 6  

1. Profesorowie i profesorowie Uniwersytetu używają podczas uroczystości uniwersyteckich 

określonych w § 126 Statutu czarnych tóg z czarną, aksamitną pelerynką i czarnych biretów.  

2. Doktorzy podczas uroczystości uniwersyteckich używają czarnych tóg i czarnych biretów.  

3. Osoby uhonorowane przez Uniwersytet tytułem doktora honoris causa używają podczas 

uroczystości uniwersyteckich tóg w kolorze czarnym z czarną aksamitną pelerynką oraz 

epitogium w kolorze niebieskim z wyszytym godłem Uniwersytetu i czarnych biretów. 

Pracownicy uczelni (także emerytowani) uhonorowani tytułem doktora honoris causa innych 

uczelni mają przywilej występowania podczas uroczystości uniwersyteckich w stroju 

okolicznościowym (w todze).  

4. Do uroczystego stroju akademickiego w czasie uroczystości uczelnianych mogą być przypięte 

posiadane ordery i odznaczenia.  

§ 7 

1. Insygniami rektora są łańcuch i berło.  

2. Insygniami prorektorów i dziekanów są odpowiednie łańcuchy.  

3. Insygnia są używane podczas uroczystości akademickich wyłącznie przez osoby piastujące 

funkcje wymienione w ust. 1 i 2.  

4. Rektorowi przysługuje honorowy tytuł: magnificencja (rector magnificus).  

5. Senatowi przysługuje honorowy tytuł: wysoki (honorabilis).  

6. Dziekanowi wydziału przysługuje honorowy tytuł: świetny (spectabilis).  

7. Radzie wydziału oraz radzie naukowej dyscypliny przysługuje honorowy tytuł: wysoka  

(honorabilis).  
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Rozdział III  

MIEJSCA TRADYCJI  

  

§ 8  

1. Dla zachowania pamięci o szczególnych wydarzeniach oraz osobach zasłużonych dla 

Uniwersytetu Senat może nazwać ich imieniem określone obiekty lub ich części, które stają się 

miejscami tradycji Uniwersytetu.  

2. Szczególnymi miejscami tradycji Uniwersytetu są:   

1) Sala Senatu ze sztandarem, portretami rektorów Uniwersytetu oraz tablicami z nazwiskami 

osób, którym uczelnia nadała tytuł doktora honoris causa, a także z nazwiskami pracowników 

Uniwersytetu, którym tytuł doktora honoris causa nadały inne uczelnie,  

2) tablice pamiątkowe.  

3. Miejscom tradycji należy się szczególny szacunek ze strony członków społeczności akademickiej.  

  

ZWYCZAJE AKADEMICKIE  

  

§ 9  

1. Osobom pełniącym w przeszłości funkcję Rektora wykonuje się portret olejny, który umieszcza 

się w galerii w Sali Senatu.   

2. Osobom pełniącym w przeszłości funkcję dziekana wydziału wykonuje się zdjęcie portretowe, 

które umieszcza się w galerii w wyznaczonym miejscu.   

  

Rozdział IV  

ORSZAK REKTORSKI  

  

§ 10  

Pochód rektorski jest częścią oficjalnych uroczystości akademickich. Biorą w nim udział: Rektor, 

Prorektorzy, Dziekani, pracownicy z tytułem doktora honoris causa, przedstawiciele Senatu (po dwie 

osoby wytypowane przez dziekanów wydziałów), przewodniczący Samorządu Doktorantów i 

Zarządu Samorządu Studentów oraz inni przedstawiciele społeczności akademickiej, stosownie do 

uroczystości.  

  

   

§ 11 

Uporządkowanie orszaku jest następujące:  

1) pochód otwiera poczet sztandarowy, następnie zajmują miejsce przewodniczący Samorządu 

Doktorantów i przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów.   

2) następnie zajmują miejsce doktorzy według starszeństwa promocji, od najmłodszych do 

najstarszych.  

3) po doktorach zajmują miejsce według starszeństwa, od najmłodszych do najstarszych,  

profesorowie.  

4) następnie idą członkowie Senatu, doktorzy honoris causa, dziekani, prorektorzy. Orszak zamyka 

Rektor, a za nim idą pedle z berłami rektorskimi, ubrani w togi i birety w kolorze czarnym.  
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§ 12  

Jeśli w pochodzie biorą udział Prorektorzy lub Rektorzy innych uczelni w strojach akademickich, 

zajmują miejsca przed Prorektorami Uczelni.  

  

§ 13  

Jeśli w pochodzie biorą udział dostojnicy państwowi szczebla centralnego, zajmują miejsca obok 

Rektora lub przed nim.  

  

§ 14  

1. Poczet sztandarowy podczas trwania uroczystości zajmuje miejsce na lewo od Rektora i 

Prorektorów, pedle z berłami rektorskimi zajmują miejsca przed lub za Rektorem i Prorektorami.  

2. Poczet sztandarowy podczas uroczystości zajmuje miejsca siedzące, a sztandar jest osadzony 

podczas całej uroczystości w stojaku, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w §2 ust. 6.  

3. Poczet sztandarowy zajmuje pozycje stojące w momentach, gdy wszyscy uczestnicy uroczystości 

stoją.  

4. Strój pedla składa się z: togi i biretu. Uzupełnieniem stroju pedla jest berło rektorskie.    

5. Pedle podczas uroczystości zajmują miejsca siedzące po obu stronach Rektora i Prorektorów. W 

sytuacji, gdy Rektor wstaje, pedle przyjmują pozycje stojące. Pedle trzymają berła rektorskie w 

pozycji pionowej przed sobą. 

 

§ 15  

Z okazji uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa lub profesora honorowego Uniwersytetu 

orszak rektorski może zostać zmniejszony do promowanego, recenzentów, laudatora, Dziekanów, 

Prorektorów i Rektora.  

  

Rozdział V 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO I IMMATRYKULACJA STUDENTÓW 

  

§ 16  

1. Orszak rektorski wkracza do sali przy dźwiękach poloneza. Wszyscy obecni na sali stoją, po czym 

Rektor i Prorektorzy zajmują miejsca na prezydium twarzą do zgromadzonych. 

2. Urzędujący Dziekani mogą zajmować miejsca na prezydium.  

 

§ 17  

Uroczystość rozpoczyna się hymnem państwowym i pieśnią „Gaude Mater Polonia”.  

  

§ 18  

1. Rektor wita gości, wymieniając najpierw przedstawicieli centralnych władz państwowych 
(zgodnie z precedencją stanowisk państwowych), a następnie przedstawicieli władz uczelni i 
kolejno, zgodnie z hierarchią, przedstawicieli lokalnych władz państwowych, samorządowych, 
organizacji politycznych i innych zaproszonych gości.  

2. Lista gości może być odczytana przez moderatora. 
3. Następnie odczytywane są listy od przedstawicieli władz państwowych. 
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§ 19 

Rektor może wygłosić okolicznościowe przemówienie.  

  

§ 20  

Po wystąpieniu Rektora następują przemówienia zaproszonych gości i przedstawiciela samorządu 

studentów.  

 

§ 21  

1. W czasie inauguracji dokonuje się symbolicznej immatrykulacji, w której uczestniczą 

przedstawiciele studentów pierwszego roku.  

2. Immatrykulacja to uroczyste przyjęcie w poczet studentów, połączone ze złożeniem ślubowania.   

3. Immatrykulacji podczas inauguracji roku akademickiego dokonuje Rektor w obecności 

Prorektora właściwego do spraw studenckich i kształcenia.  

4. Tekst ślubowania studentów i doktorantów określa Statut Uczelni.  

5. Tekst ślubowania w języku angielskim dla studentów odbywających kształcenie w językach 

innych niż polski ustalony jest w brzmieniu: 

”Joining the student community of Wrocław University of Economics and Business, 

I solemnly pledge that I will persevere in: 

pursuing knowledge and skills, 

ensuring the student’s dignity and good name of my University, 

respecting its traditions, 

complying with the principles of social co-existence and academic customs, 

as well as regulations of the University” 

6. Tekst ślubowania w języku angielskim dla doktorantów odbywających kształcenie w językach 

innych niż polski ustalony jest w brzmieniu: 

“Joining the doctoral student community of Wrocław University of Economics and Business, 

I solemnly pledge that I will persevere in: 

pursuing knowledge and skills, 

ensuring the doctoral student’s dignity and good name of my University, 

respecting its traditions, 

complying with the principles of social co-existence and academic customs, 

as well as regulations of the University” 

 

§ 22  

1. Część uroczystości inauguracyjnej, w czasie której odbywa się immatrykulacja, prowadzi 

Prorektor właściwy ds. studenckich i kształcenia.  

2. Nowo przyjęci studenci składają ślubowanie, powtarzając za prorektorem rotę.   

3. Rektor berłem dotyka studenta w lewe ramię i wygłasza formułę: „Przyjmuję Cię w poczet 

studentów Uniwersytetu”, po czym Prorektor właściwy ds. studenckich i kształcenia wręcza 

studentowi tekst ślubowania.  

  

§ 23  

W trakcie inauguracji mogą być wręczane odznaczenia państwowe i resortowe oraz inne 

wyróżnienia.  
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§ 24  

Rektor wygłasza formułę otwarcia nowego roku akademickiego po polsku: „Rok akademicki 20../20.. 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ogłaszam za otwarty” i kończy ją zwrotem: „Quod 

bonum felix faustum fortunatumque sit!”, trzykrotnie uderzając w stół trzymanym pionowo berłem 

rektorskim.  

  

§ 25  

Wyznaczony profesor, doktor lub specjalny gość wygłasza wykład inauguracyjny.  

  

§ 26  

Na zakończenie uroczystości wykonuje się pieśń akademicką „Gaudeamus igitur”.  

Orszak rektorski opuszcza salę w porządku identycznym jak opisany w § 11, przy dźwiękach muzyki 

(polonez).  

  

Rozdział VI  

ŚWIĘTO UCZELNI 

  

§ 27  

Święto  Uczelni upamiętnia datę pierwszego wykładu akademickiego wygłoszonego 3 lutego 1947 

roku przez profesora Wincentego Stysia dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej.  

Podczas Święta Uczelni wręczane są medale państwowe, ministerialne i okolicznościowe – 

uczelniane (np. medal Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), nadawane są 

tytuły honorowego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, status emerytowanego 

profesora oraz mogą być wręczane okolicznościowe i okazjonalne nagrody, np. statuetka 

Kryształowy Alumnus, honorująca osiągnięcia absolwentów uczelni.  

  

Rozdział VII  

PROMOCJA DOKTORA HABILITOWANEGO i PROMOCJA DOKTORA 

  

§ 28  

1. Promocje habilitacyjne i promocje doktorskie odbywają się podczas specjalnej uroczystości 

uczelnianej.  

2. Doktorzy habilitowani ubrani są w czarne togi habilitacyjne (z czarną pelerynką), doktorzy ubrani 

są w czarne togi doktorskie z czarnym kołnierzem.  

3. Promocji dokonuje przewodniczący rady naukowej dyscypliny w obecności Rektora lub 

Prorektora właściwego do spraw nauki.   

  

 § 29  

1. Orszak wchodzi na salę przy dźwiękach poloneza.  

2. Uroczystość promocji rozpoczyna hymn państwowy lub pieśń „Gaude Mater Polonia”.  
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§ 30  

1. Uroczystość promocji habilitacyjnej prowadzi Rektor lub Prorektor właściwy ds. nauki, 
rozpoczynając od wygłoszenia przemówienia  okolicznościowego. Następnie po słowach: 
„Doktorów wprowadzić”, pedle wprowadzają osoby ubrane w togi doktorskie (czarna toga z 
pelerynką) przed stół prezydialny.   

2. Rektor lub Prorektor właściwy ds. nauki czyta tekst ślubowania (wszyscy obecni na sali stoją). 

Doktorzy habilitowani po odczytaniu roty mówią: „Ślubuję”.  

Tekst ślubowania:  

„Ślubuję uroczyście,  

1) że zawsze postępować będę tak, jak tego wymaga godność nadanego mi stopnia doktora 

habilitowanego,  

2) że będę nieustannie prowadził badania naukowe i według swoich sił przyczyniał się do 

rozwoju nauki w Polsce oraz kształtowania młodych kadr naukowych,  

3) że zachowam we wdzięcznej pamięci Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w którym ten 

stopień osiągnąłem, oraz że nigdy nie podejmę działań, które mogłyby zaszkodzić jego 

dobremu imieniu”.  

3. Po ślubowaniu właściwy przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny odczytuje uchwałę rady 

naukowej dyscypliny oraz nazwiska recenzentów.  

4. Doktor habilitowany otrzymuje dyplom z rąk przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny.  

 

§ 31  

1. Uroczystość promocji doktorskiej prowadzi Rektor lub  Prorektor właściwy ds. nauki, 

rozpoczynając od przemówienia okolicznościowego.  

2. Po słowach: „Magistrów wprowadzić” pedle wprowadzają doktorów ubranych w togi doktorskie 

(czarna toga z kołnierzem) przed stół prezydialny.  

3. Następnie Rektor lub Prorektor właściwy ds. nauki czyta ślubowanie doktorskie (wszyscy obecni 

na sali stoją). Magistrzy powtarzają słowa roty.   

Tekst ślubowania:  

„Ślubuję uroczyście, że zawsze postępować będę tak, jak tego wymaga godność nadanego mi 

stopnia doktora, że będę nieustannie prowadził badania naukowe i według swoich sił  

przyczyniał się do rozwoju nauki w Polsce oraz kształtowania młodych kadr naukowych, 

że zachowam we wdzięcznej pamięci Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w którym ten 

stopień osiągnąłem, oraz że nigdy nie podejmę działań, które mogłyby zaszkodzić jego dobremu 

imieniu”.  

4. Następnie Dziekan wydziału w ustalonej kolejności zaprasza promotorów. Promotor wraz z 

Przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny stają naprzeciw doktoranta. Promotor odczytuje 

uchwałę rady naukowej dyscypliny o nadaniu stopnia naukowego doktora, a następnie wręcza 

dyplom.  

  

§ 32  

W przypadku nieobecności promotora zastępuje go przewodniczący właściwej Rady Naukowej 

Dyscypliny.  

  

§ 33  

Uroczystość promocji kończy pieśń „Gaudeamus igitur”.  
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Rozdział VIII 

PROMOCJA DOKTORA HONORIS CAUSA 

  

§ 34  

W orszaku rektorskim promowany doktor honoris causa w okolicznościowej todze i w birecie 

zajmuje miejsce przed lub obok Rektora.  

  

§ 35  

Rektor wraz z prorektorami zasiadają w zwyczajowym porządku, doktor honoris causa zajmuje 

miejsce na specjalnie przygotowanym fotelu.  

  

§ 36  

Uroczystość rozpoczyna hymn państwowy lub pieśń „Gaude Mater Polonia”.  

  

§ 37  

Rektor formalnie otwiera uroczystość. Następnie przedstawiana jest sylwetka promowanego oraz 

przebieg prac nad przewodem doktorskim wraz z uchwałą Senatu o nadaniu tytułu doktora honoris 

causa.  

  

§ 38  

Laudator wygłasza laudację.  

§ 39  

1. Rektor ujmuje berło rektorskie.  

2. Laudator odczytuje treść dyplomu doktora honoris causa.  

3. Rektor i laudator wręczają doktorowi dyplom i epitogium.  

  

§ 40  

Doktor honoris causa wygłasza wykład.  

  

§ 41  

Uroczystość kończy pieśń „Gaudeamus igitur”.  

  

Rozdział IX  

PRZEKAZANIE WŁADZY REKTORSKIEJ   

  

§ 42  

Uroczystość przekazania władzy rektorskiej odbywa się podczas pierwszej w kadencji inauguracji 

roku akademickiego.   

  

§ 43  
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1. Rektor ustępujący ubrany jest w togę rektorską koloru czerwonego.  

2. Rektor obejmujący urząd jest ubrany w togę rektorską i pelerynę.  

3. Rektor ustępujący ubrany jest ponadto w biret, ma założony łańcuch rektorski, w ręku trzyma 

berło.  

  

§ 44  

1. Obaj Rektorzy poprzedzeni przez orszak wchodzą do auli i siadają obok siebie.  

2. Rektor ustępujący wygłasza przemówienie, następnie zdejmuje biret, łańcuch rektorski oraz 

odkłada berło rektorskie. Rektor ustępujący nakłada biret i łańcuch nowemu Rektorowi oraz 

wręcza mu berło.  

3. Rektor obejmujący urząd wygłasza mowę inauguracyjną.  

  

§ 45  

Jeśli Rektor poprzedniej kadencji nie może być obecny przy przekazaniu władzy rektorskiej, 

zastępuje go senator senior, który wręcza Rektorowi obejmującemu urząd insygnia władzy 

rektorskiej.  

  

Rozdział X  

PODZIĘKOWANIE AWANSOWE LUB STAŻOWE DLA PRACOWNIKA 

  

§ 46  

1. Aby wyrazić uznanie dla pracownika, który uzyska tytuł profesora wręcza się na posiedzeniu  

Senatu angaż na stanowisko profesora.   

2. W celu uhonorowania pracownika, którego staż pracy zawodowej wynosi 20 lub 25 lat, wręczany 

jest okolicznościowy list gratulacyjny.  

3. W celu uhonorowania pracownika, którego staż pracy zawodowej wynosi 30, 35, 40 lub 45 lat, 

wręczany jest pamiątkowy dyplom. 

4. Za przygotowanie listów gratulacyjnych oraz pamiątkowych dyplomów, o których mowa w ust. 

2 -3 odpowiada właściwa jednostka z COSP. 

  

Rozdział XI 

POGRZEB PRACOWNIKA I PRACOWNIKA EMERYTOWANEGO 

  

§ 47  

 

1. Na wiadomość o śmierci pracownika Uniwersytetu, doktora honoris causa lub profesora 

honorowego i profesora emerytowanego Rektor zarządza opublikowanie stosownego nekrologu 

na stronie Uczelni, który ukazuje się w miejscowej prasie.  

2. Biuro Rektora zleca właściwej jednostce opublikowanie nekrologu na stronie Uczelni, gdy znana 

jest data uroczystości pogrzebowej. Nekrolog widnieje do dnia pogrzebu włącznie.  

3. Nekrolog przesyłany jest także za pośrednictwem Komunikacji Wewnętrznej jako osobna 

wiadomość do społeczności akademickiej. 

4. Na uroczystość pogrzebową przygotowuje się wieniec od Rektora i Senatu.  
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5. W przypadku śmierci profesora zawiadamia się inne uniwersytety, z którymi osoba zmarła 

utrzymywała kontakty naukowe.  

6. W przypadku śmierci pracownika Uniwersytetu lub osoby szczególnie zasłużonej (doktora 

honoris causa, profesora honorowego, profesora emerytowanego):  

a) na posiedzeniu senatu następuje uczczenie pamięci zmarłego minutą ciszy,  

b) na posiedzeniu rady wydziału, o ile dotyczy, następuje uczczenie pamięci zmarłego 

minutą ciszy. 

 

§ 48  

1. W przypadku śmierci profesora lub doktora honoris causa Uczelnia może zorganizować 

uroczystość akademicką upamiętniającą zmarłego.  

2. W przypadku śmierci profesora, doktora honoris causa, profesora honorowego może być 

zorganizowane żałobne posiedzenie Senatu. Uroczystość odbywa się w obecności Rektora lub 

jego przedstawiciela. 

3. Właściwy wydział może zorganizować uroczystość akademicką upamiętniającą osobę zmarłą. 

Żałobne posiedzenie Rady Wydziału odbywa się w obecności Rektora lub jego przedstawiciela.  

4. W trakcie uroczystości, o których mowa w ust. 1 i 2 przedstawiany jest życiorys oraz 

charakterystyka zasług i osiągnięć osoby zmarłej.  

 

§ 49  

1. W pogrzebach rektorów, profesorów, doktorów honoris causa, dziekanów bierze udział 

delegacja Uniwersytetu. Rektor może zarządzić wystawienie sztandaru uczelni.  

2. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. 

3. W pogrzebie pracownika Uniwersytetu uczestniczy Rektor lub Kanclerz lub ich przedstawiciel, 

Dziekan lub jego przedstawiciel, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej żegnając zmarłego 

w imieniu uczelni.  

4. W pogrzebach byłych pracowników Uniwersytetu uczestniczy przedstawiciel Uniwersytetu (np. 

kierownik katedry, działu, sekcji) lub były pracownik Uniwersytetu z listem okolicznościowym 

Uczelni. 

5. W przypadku wyraźnej woli zmarłego lub jego rodziny Uniwersytet odstępuje od uroczystego 

pożegnania oraz udziału oficjalnej delegacji w pogrzebie.  

6. Okres żałoby trwa najdłużej do zakończenia uroczystości pogrzebowych.  

  

 


