
STATUTY
WY!SZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW - PROWINCJI KRAKOWSKIEJ
  

O!cjalna nazwa naszego seminarium b"mi na#$puj%co: Wy!sze Seminarium 
Duchowne Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincji Krakowskiej (dalej nazwa 
skrócona: WSD Kapucynów). Patronem u&elni, zgodnie z tradycj% prowincji, je# 
b'. (olinary Morel z Posat.

I. Za"#d i organizacja WSD Kapucynów

1. Do za"%du WSD Kapucynów nale)% rektor, wicerektor i wychowawcy.
2. P"e'o)onym WSD Kapucynów je# rektor mianowany p"ez mini#ra 

prowincjalnego.
3. W*ó'pracownikami rektora s% wicerektor oraz wychowawcy, któ"y s% p"ede 

wszy#kim odpowiedzialni za formacj$ zakonn% i pa#oraln%. Posiadaj% oni #atus 
p"e'o)onych dla #udentów.

4. Sekreta" i ekonom, mianowani *o+ród za"%du WSD Kapucynów p"ez mini#ra 
prowincjalnego, pomagaj% rektorowi w prowadzeniu dokumentacji i ksi$gowo+ci 
seminarium. S% oni odpowiedzialni za dzia'alno+, sekretariatu, #an dokumentacji 
#udiów oraz ekonomi$ WSD Kapucynów.

5. W WSD Kapucynów pos'uguje dwóch ojców duchownych, któ"y pomagaj% 
rektorowi w prowadzeniu formacji duchowej #udentów.

6. Rektor wraz z za"%dem WSD Kapucynów zatrudnia wyk'adowców, któ"y 
#anowi% dla niego organ dorad&y.

II. Organizacja formacji i $udiów

1. Studia !lozo!&no-teologi&ne w WSD Kapucynów s% prowadzone wed'ug wskaza- 
Kodeksu Prawa Kanoni"nego, Ratio Fundamentalis In#itutionis Sacerdotalis, 
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Zasad formacji kap$a%skiej w Polsce, Kon#ytucji Braci Mniejszych Kapucynów oraz 
aktualnie ukazuj%cych si$ dokumentów ko+cielnych doty&%cych formacji 
seminaryjnej.

             
       
            
         

3. Po dwóch latach #udiów bracia #udenci odbywaj% rok franciszka-sko-
duszpa#erski (RFD). Je# to sz&ególny &as p"ezna&ony p"ede wszy#kim 
na   formacj$ zakonn% i pa#oraln%. W pierwszym seme#"e #udenci u&e#ni&% 
w   *otkaniach i wyk'adach obejmuj%cych teologi$ duchowo+ci, teologi$ 
duchowo+ci )ycia konsekrowanego, zagadnienia z zakresu charyzmatu 
franciszka-sko-kapucy-skiego i hi#ori$ Zakonu.

           
            

         

5. Studium posz&ególnych p"edmiotów obejmuje zakres materia'u okre+lony p"ez 
Zasady formacji kap$a%skiej w Polsce.

III. Obecno%& na zaj'ciach

1. Obecno+, na wyk'adach i ,wi&eniach je# obowi%zkowa, chyba )e ina&ej 
po#anowi rektor i wyk'adowca.

2. Nie ot"ymuje zali&enia z p"edmiotu ten #udent, który bez u*rawiedliwienia 
opu+ci' w seme#"e ponad dwa *otkania.

3. W uzasadnionych p"ypadkach rektor wraz z za"%dem WSD, na pro+b$ #udenta,  
lub ze s'usznej p"y&yny, mo)e udzieli, urlopu dzieka-skiego.

IV. Zasady zali(e) i egzaminów

1. Okres trwania posz&ególnych sesji egzaminacyjnych i sesji poprawkowych 
u#alany je# p"ez rektora, z uwzgl$dnieniem kalendariów UPJPII i naszej 
prowincji. Je# on zazna&ony w kalendarium WSD i Po#nowicjatu.

2. Rektor, po uwzgl$dnieniu Ratio #udiorum, okre+la, z których p"edmiotów sk'ada 
si$ egzaminy, a z których uzyskuje si$ zali&enia ze #opniem.

3. Warunkiem dopusz&enia do sesji egzaminacyjnej je# uzyskanie zali&enia 
ze  wszy#kich p"edmiotów danego seme#ru. Dowodem zali&enia s% podpisy (lub 
podpisy ze #opniem) zamiesz&one w indeksie i potwierdzone w wyzna&onym 
&asie p"ez sekreta"a seminarium. Czas uzyskiwania zali&e- okre+la ka)dorazowo 
kalendarium po#nowicjatu.

4. Zali&enie ze #opniem uzyskuje si$ p"ed sesj% egzaminacyjn% na pod#awie 
,wi&e-, kolokwiów pisemnych lub u#nych organizowanych p"ez wyk'adowc$ 
w trakcie ca'ego seme#ru.

5. Zali&enie bez #opnia uzyskuje si$ p"ez udzia' w zaj$ciach i *e'nienie wymogów 
p"ed#awionych p"ez wyk'adowc$. Warunki takiego zali&enia nale)y poda, 
na po&%tku seme#ru.

6. Lektoraty ko-&% si$ zali&eniem ze #opniem. Seminaria naukowe s%   traktowane 
jako zali&enie bez #opnia.
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#" Studia filozofi"ne obejmują zasadni"o I i II kurs i trwają 2 lata ("tery semestry).
 Dla tychże kursów p&ewidziane są również: p&edmioty wprowadzające
 do studium teologii, historia Kościoła oraz lektoraty z języka łacińskiego i greckiego
 oraz języków nowożytnych.

%" Studia teologi!ne obejmują III-VI kurs i trwają 4 lata (osiem semestrów). 
   
         
      

Kurs VI ma charakter pastoralny oraz przezna"ony jest na egzaminy 
końcowe, praktykę duszpasterską i bezpośrednie p'ygotowanie do święceń.



7. W p"ypadku braku zali&e- nale)y wnie+, do rektora podanie o warunkowe 
dopusz&enie do sesji egzaminacyjnej, pod&as której #udent zobowi%zuje si$ 
*e'ni, warunki konie&ne do ot"ymania zali&enia z danego p"edmiotu. Podanie 
powinno zawiera, wy#ar&aj%c% motywacj$.

8. Rektor mo)e udzieli, odpowiedzi negatywnej tym #udentom, któ"y wnosz% takie 
podania wielokrotnie.

9. Brak zali&enia (ze #opniem lub bez #opnia) po zako-&eniu sesji egzaminacyjnej 
je# równozna&ny z ocen% niedo#ate&n% i nale)y go uzupe'ni, w trakcie sesji 
poprawkowej.

10. Posz&ególne p"edmioty i nazwiska wyk'adowców nale)y wpisywa, do indeksu 
oraz do ka.y egzaminacyjnej w kolejno+ci i wed'ug b"mienia podanego 
ka)dorazowo p"ez sekreta"a w odpowiednim wykazie.

11. Terminy egzaminów nale)y poda, do sekretariatu na miesi%c p"ed rozpo&$ciem 
sesji egzaminacyjnej. Terminów tych nie mo)na zmienia, bez zgody rektora. 
Dopusz&a si$, za zgod% wyk'adowcy, sk'adanie egzaminów w tzw. terminie 
zerowym.

12. W wypadku ot"ymania oceny niedo#ate&nej promocja zo#aje zawieszona a) 
do   &asu uzyskania zaleg'ego zali&enia lub z'o)enia, z pomy+lnym wynikiem, 
egzaminu poprawkowego.

13. Dwie oceny niedo#ate&ne daj% pod#awy do skre+lenia z li#y #udentów. Decyzj$ 
o usuni$ciu #udenta podejmuje rektor wraz z za"%dem WSD.

14. Do ko-ca II sesji egzaminacyjnej wszyscy #udenci zobowi%zani s% 
do   uregulowania *raw zwi%zanych z bibliotekami. Je# to warunek konie&ny 
do uzyskania zali&enia z ca'ego roku.

15. Student, który ot"yma' jedn% lub dwie oceny niedo#ate&ne, o ile rektor nie 
skre+li' go z li#y #udentów, mo)e, w terminie wyzna&onym p"ez kalendarium, 
zdawa, egzaminy poprawkowe. Je)eli na egzaminie poprawkowym ot"yma' ocen$ 
niedo#ate&n%, rektor po zasi$gni$ciu opinii wyk'adowcy mo)e wyzna&y, jesz&e 
jeden egzamin, tym razem komisyjny. Taki egzamin mo)e doty&y, tylko jednego 
p"edmiotu. W p"ypadku ot"ymania oceny negatywnej na egzaminie komisyjnym 
decyzj$ co do dalszych losów #udenta podejmuje rektor.

16. W sk'ad komisji egzaminacyjnej, o której mowa w p. 15, wchodz%: rektor, 
wyk'adowca danego p"edmiotu i osoba wyzna&ona p"ez rektora.

17. Studentom, któ"y z uzasadnionych powodów nie mogli #udiowa, w normalnym 
toku, rektor mo)e udzieli, pozwolenia na sk'adanie egzaminów w trybie 
nadzwy&ajnym i zali&anie ek#erni#y&ne pewnych p"edmiotów. Podobnie 
mo)na uzdolnionym #udentom pozwoli, zali&a, pewne p"edmioty 
ek#erni#y&nie, aby w &asie wolnym od wyk'adów mogli posze"a, swoj% wiedz$ 
tak)e w innych dziedzinach.

V. Prace magi$erskie

1. Studenci, po&%wszy od III roku, maj% obowi%zek u&$sz&a, na seminaria 
magi#erskie z ró)nych dziedzin !lozo!&nych lub teologi&nych. Pod kierunkiem 
promotorów maj% p"ygotowa, prace magi#erskie, które nale)y p"ed#awi, do 
ko-ca V roku #udiów w terminie podanym w kalendarium.

2. W terminie podanym w kalendarium #udenci VI roku maj% obowi%zek z'o)y, 
egzaminy magi#erskie z na#$puj%cych p"edmiotów: teologia biblijna, teologia 
dogmaty&na, teologia fundamentalna, teologia moralna oraz z p"edmiotu, który 
obejmuje tematyka pracy.
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3. Warunkiem dopusz&enia do ko-cowego egzaminu magi#erskiego je# zali&enie 
wszy#kich seme#rów oraz napisanie i z'o)enie w sekretariacie, w wyzna&onym 
p"ez rektora w kalendarium terminie, pracy magi#erskiej.

4. Tezy do powy)szego egzaminu winny by, p"ekazane #udentom p"ynajmniej 
miesi%c p"ed terminem egzaminu.

5. Uzyskanie p"ez #udenta oceny pozytywnej z pracy magi#erskiej i egzaminu 
ko-cowego uprawnia do uznania #udiów seminaryjnych za zako-&one.

VI. Dokumentacja $udiów

1. Indeks je# dokumentem, w którym zamiesz&a si$ wszy#kie dane doty&%ce 
p"ebiegu #udiów – z'o)one egzaminy, uzyskane zali&enia, odbyte wyk'ady 
i   ,wi&enia. Ponadto odnotowuje si$ w nim p"erwy w #udiach. W*omniane 
wy)ej dane winny by, ka)dorazowo odnotowane w odpowiedniej rubryce 
i   po+wiad&one podpisem wyk'adowcy lub egzaminatora z danego p"edmiotu. 
Na   ko-cu ka)dego seme#ru, po sko-&onej sesji egzaminacyjnej, sekreta" 
zamiesz&a w indeksie adnotacj$ o zali&eniu seme#ru. Obowi%zkiem #udenta je# 
dba, o w'a+ciwe wpisy i terminowe p"ed'o)enie indeksu w sekretariacie dla 
odnotowania ot"ymanych zali&e- i ocen, oraz zako-&enia sesji egzaminacyjnej. 

2. Podobne informacje umiesz&ane s% w ksi$dze #udiów (tzw. albumie), 
p"echowywanej w sekretariacie seminarium.

3. Ka.y egzaminacyjne, zawieraj%ce nazwy p"edmiotów i uzyskane oceny 
egzaminacyjne z podpisem egzaminatora, a tak)e zali&enia ze #opniem, 
potwierdzaj% i uwiarygodniaj% wpisy w indeksie. Ka.y egzaminacyjne 
p"echowywane s% w sekretariacie seminarium.

VII. Skala ocen

P"y egzaminach i zali&eniach #osuje si$ na#$puj%ce oceny:

ocena wa.o+, li&bowa skrót ocena wg ECTS

bardzo dobry 5,0 bdb A

dobry plus 4,5 db+ B

dobry 4,0 db C

do#ate&ny plus 3,5 d#+ D

do#ate&ny 3,0 d# E

niedo#ate&ny 2,0 nd# FX, F

VIII. Biblioteka

W WSD Kapucynów w Krakowie, dla pot"eb braci #udentów, dzia'aj% dwie biblioteki 
oraz &ytelnia. W bibliotece podr$&nikowej s% umiesz&one podr$&niki, skrypty i pozycje 
traktowane jako lektura pod#awowa, a biblioteka ogólna, która je# te) bibliotek% 
centraln% naszej prowincji zakonnej, zawiera ksi$gozbiór pozycji naukowych i literatur$ 
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popularn%. Czytelnia gromadzi &asopisma, s'owniki i wydawnictwa encyklopedy&ne. 
Biblioteki i &ytelnia posiadaj% w'asny regulamin. Odpowiedzialnym za bibliotek$ 
centraln% je# ku#osz powo'ywany p"ez mini#ra prowincjalnego, biblioteka 
podr$&nikowa natomia# oraz &ytelnia p"ynale)% do WSD Kapucynów i podlegaj% 
rektorowi.

IX. Uwagi ko)cowe

1. Rozk'ad zaj$,, kalendarium oraz wykaz egzaminów i zali&e- dla posz&ególnych 
kursów nale)y podawa, na po&%tku ka)dego seme#ru.

2. Sz&egó'owe kwe#ie doty&%ce #udiów reguluj% rozpo"%dzenia rektora WSD 
Kapucynów.

3. Niniejsze Statuty obowi%zuj% od dnia zatwierdzenia ich p"ez mini#ra 
prowincjalnego a) do odwo'ania.

    

5

     

      

Minister Prowincjalny

Br. Tomasz Żak OFMCap

Kraków, dnia 2 marca 2017 r.

   

Rektor

Br. Augustyn Chwałek OFMCap


