M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 35
ZARZĄDZENIE NR 12
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Zarządzania
Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity:
Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 3/12/2015 Rady
Wydziału Zarządzania z dnia 16 grudnia 2015 r. zarządza się, co następuje:
§1
W Regulaminie Wydziału Zarządzania (Monitor UW z 2013 r. Nr 5, poz. 106)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) zatrudnieniu – należy przez to rozumieć miejsce wykonywania pracy w jednostce
organizacyjnej Wydziału, wskazanej w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia
lub określonej decyzją Dziekana;
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego (tekst
jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.);
3) ustawie o szkolnictwie wyższym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.
poz. 572 z późn. zm.);
4) ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1852
z późn. zm.).”;
2) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wydział współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu
Warszawskiego oraz z krajowymi i zagranicznymi jednostkami otoczenia
naukowego, gospodarczego i administracyjnego.”;
3) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W ramach katedr mogą być tworzone pracownie i laboratoria.
3. W skład administracji Wydziału wchodzą:
1) dziekanat do spraw ogólnych;
2) sekcja ekonomiczno-finansowa;
3) sekcje do spraw studenckich składające się z sekretariatów poszczególnych
studiów;
4) sekcja współpracy zagranicznej;
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

dział promocji i informacji;
dział planowania i kontroli dydaktyki;
sekcja administracyjna i obsługa techniczna;
ośrodek informatyczny;
sekcja badań naukowych;
sekcja studiów doktoranckich;
samodzielne stanowisko do spraw zawierania
dydaktycznych.”;

i

rozliczania

umów

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1)
2)
3)
4)

„1. W skład Rady Wydziału wchodzą:
Dziekan jako przewodniczący;
prodziekani;
samodzielni nauczyciele akademiccy;
przedstawiciele:
a) pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie 15% składu Rady Wydziału,
b) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 5% składu
Rady Wydziału,
c) doktorantów i studentów w liczbie 20% składu Rady Wydziału, lecz nie mniej
niż 17 osób.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6
1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)
11)

Do kompetencji Rady Wydziału należy:
uchwalanie Regulaminu Wydziału Zarządzania i dokonywanie jego zmian;
ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału oraz strategii rozwoju
Wydziału opracowanej przez Dziekana;
uchwalanie po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studentów,
zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego,
planów studiów i programów kształcenia;
uchwalanie po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów,
zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego,
planów i programów studiów doktoranckich;
uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu
Warszawskiego planów i programów studiów podyplomowych oraz innych form
kształcenia;
uchwalanie planu finansowego Wydziału;
ocena działalności Wydziału, zatwierdzanie rocznego sprawozdania Dziekana,
rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz ocena działalności
Dziekana;
wyrażanie opinii społeczności Wydziału w sprawach przedłożonych przez
Rektora, Dziekana, kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału albo przez
grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Rady Wydziału;
wybór wydziałowych komisji oceniających nauczycieli akademickich oraz
wydanie opinii o składzie komisji konkursowych do spraw zatrudnienia, a także
wskazanie recenzentów dorobku kandydata w postępowaniu o zatrudnienie na
stanowisku profesora nadzwyczajnego;
tworzenie, przekształcanie i likwidowanie, na wniosek Dziekana, jednostek
organizacyjnych Wydziału, z zastrzeżeniem § 4;
prowadzenie spraw dotyczących nadania stopni naukowych i tytułu zgodnie
z przepisami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, w tym
powoływanie komisji właściwych w tym zakresie;
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12) opiniowanie na wniosek Dziekana kandydatury kierownika studiów
doktoranckich;
13) potwierdzanie osiągnięć osoby posiadającej stopień doktora w postępowaniu
o zatrudnienie jej, na czas określony, na stanowisku profesora nadzwyczajnego
lub wizytującego, na podstawie opinii o tych osiągnięciach przygotowanych przez
co najmniej dwie osoby wskazane przez Radę.”;
6) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Rada Wydziału wybiera członków komisji bezwzględną większością głosów
spośród członków Rady Wydziału oraz kandydatów zgłoszonych przez członków
Rady Wydziału oraz właściwy organ samorządu doktorantów i samorządu
studentów.”;
7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8
1. Posiedzenia Rady Wydziału zwołuje Dziekan:
1) co najmniej raz w miesiącu, z własnej inicjatywy, z wyłączeniem lipca i sierpnia;
2) w każdym czasie na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków
Rady Wydziału.
2. Dziekan powiadamia pisemnie i w formie elektronicznej członków Rady
Wydziału o terminie i proponowanym porządku dziennym posiedzenia co najmniej na
siedem dni przed terminem posiedzenia.
3. Udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest obowiązkiem każdego członka
Rady Wydziału. W razie przeszkody uniemożliwiającej udział w posiedzeniu członek
Rady Wydziału zobowiązany jest zwrócić się pisemnie lub w formie elektronicznej do
Dziekana, w miarę możliwości nie później niż dwa dni przed posiedzeniem, o
uznanie jego nieobecności za usprawiedliwioną. Dziekan informuje członków Rady
Wydziału o nieusprawiedliwionych nieobecnościach jej członków.”;
8) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

Dziekan:
kieruje Wydziałem i reprezentuje Wydział na zewnątrz;
opracowuje strategię rozwoju Wydziału, zgodną ze strategią rozwoju
Uniwersytetu;
jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów Wydziału;
zwołuje posiedzenia Rady Wydziału i przewodniczy tym posiedzeniom;
podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Wydziału;
powołuje kierowników: katedr, zakładów, pracowni, laboratoriów, centrów,
biblioteki, wydawnictwa naukowego, studiów oraz administracji;
powołuje komisje konkursowe i ich przewodniczących;
kieruje gospodarką Wydziału w ramach zasobów i środków finansowych
znajdujących się w dyspozycji Wydziału;
prowadzi politykę personalną Wydziału i przedstawia Rektorowi, po zasięgnięciu
opinii Rady Wydziału, wnioski o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli
akademickich Wydziału, a także ogłasza, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału,
konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich, zgodnie z § 94 Statutu;
zapewnia prawidłową organizację toku studiów i czuwa nad prawidłowym
przebiegiem procesu kształcenia;
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11) podejmuje decyzje w sprawach studenckich, wynikające z regulaminu studiów;
12) określa zakres obowiązków prodziekanów, z tym że do wykonywania czynności
z zakresu spraw studenckich i doktoranckich właściwy jest prodziekan do spraw
studenckich, z uwzględnieniem uprawnień kierownika studiów doktoranckich;
13) może, w miarę potrzeby, tworzyć zespoły doradcze;
14) podejmuje inne czynności przewidziane w Statucie i Regulaminie oraz
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie
o szkolnictwie wyższym i ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym;
15) powołuje pełnomocników, dyrektora administracyjnego i koordynatorów i zleca im
realizację określonych zadań;
16) powołuje komisje w celu realizacji określonych zadań.”;
9) w § 13:
a) ust. 2 otrzymuje w brzmienie:
„2. Prodziekan do spraw studenckich oraz prodziekan odpowiedzialny za
sprawy nauki w sprawach ogólnouczelnianych dotyczących samorządu doktorantów,
studentów,
studenckiego
ruchu
naukowego,
kulturalnego,
sportowego
i turystycznego, współpracują z właściwymi organami samorządu doktorantów,
samorządu studentów oraz organami zainteresowanych organizacji doktorantów lub
studentów Uniwersytetu, jak również działających na Uniwersytecie stowarzyszeń
zrzeszających wyłącznie nauczycieli akademickich, doktorantów lub studentów
Uniwersytetu.”,
b) dodaje ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dziekana i prodziekanów wybiera Kolegium Elektorów Wydziału. W skład
Kolegium wchodzą wszyscy samodzielni nauczyciele akademiccy Wydziału,
posiadający czynne prawo wyborcze w rozumieniu § 54 ust. 1 Statutu, stanowiąc 3/5
składu Kolegium oraz przedstawiciele pozostałych grup społeczności Wydziału
w proporcjach określonych w § 5 ust. 1 pkt 4 Regulaminu.”;
10) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14
1. Kadencja Dziekana i prodziekanów trwa cztery lata, rozpoczyna się dnia
1 września roku wyborów, a kończy dnia 31 sierpnia w roku, w którym upływa
kadencja.
2. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Dziekana następuje nie później niż do
końca marca, a wybór Dziekana – do końca kwietnia w roku wyborów.
3. Wybory prodziekanów następują do końca kwietnia w roku wyborów.”;
11) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Warunkiem utworzenia i działania samodzielnego zakładu i zakładu jest
zatrudnienie w nim co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, dla których Wydział
jest podstawowym miejscem pracy, w tym co najmniej jednego samodzielnego
nauczyciela akademickiego, oraz co najmniej jednego nauczyciela akademickiego ze
stopniem naukowym doktora.”;
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12) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownik katedry, samodzielnego zakładu, zakładu, pracowni
i laboratorium jest odpowiednio bezpośrednim przełożonym pracowników katedry,
samodzielnego zakładu, zakładu, pracowni i laboratorium.”;
13) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:
„§ 17a
1. Rada Wydziału może, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego,
zakwalifikować studenta ostatniego roku studiów drugiego stopnia, jednolitych
studiów magisterskich lub doktoranta na ostatnim roku studiów doktoranckich,
wyróżniającego się wybitnymi wynikami w nauce i predyspozycjami do pracy
badawczej, do odbycia stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela
akademickiego, w wymiarze co najmniej sześć miesięcy.
2. Postępowanie konkursowe prowadzi komisja powołana na wniosek
Dziekana przez Radę Wydziału.
3. Dziekan wyznacza opiekuna naukowego stażysty.
4. Dziekan tworzy ze środków pozabudżetowych fundusz na stypendia dla
osób odbywających staż.”;
14) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierowników studiów pierwszego i drugiego stopnia może powołać
Dziekan na wniosek prodziekana do spraw studenckich, po zasięgnięciu opinii
właściwego organu samorządu studentów.”;
15) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25
1. Sekcja ekonomiczno-finansowa prowadzi obsługę finansową Wydziału
związaną z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków będących w dyspozycji
Wydziału oraz z gospodarowaniem mieniem Wydziału.
2. Dziekanat do spraw ogólnych prowadzi obsługę:
1) administracyjną i techniczną Dziekana i prodziekanów;
2) posiedzeń Rady Wydziału;
3) spraw pracowniczych oraz przewodów habilitacyjnych i postępowań w sprawie
nadania tytułu profesora.
3. Pracownicy jednostek, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają
bezpośrednio Dziekanowi.”;
16) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26
1. Sekcje do spraw studenckich i ich sekretariaty prowadzą obsługę
studentów wszystkich rodzajów studiów, oprócz studiów doktoranckich i podlegają
prodziekanowi do spraw studenckich.
2. Sekcja badań naukowych i sekcja studiów doktoranckich podlegają
prodziekanowi odpowiedzialnemu za sprawy nauki.
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3. Sekcja studiów doktoranckich prowadzi wszystkie sprawy dotyczące
doktorantów, w tym obsługę przewodów doktorskich.
4. Sekcja badań naukowych zajmuje się obsługą procesu badawczego.
5. Kierowników sekcji, o których mowa w ust. 1-4 powołuje Dziekan.”;
17) w § 28 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Samodzielne stanowisko do spraw zawierania i rozliczania umów
dydaktycznych podlega Dziekanowi.”;
18) załącznik do Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Załącznik
do Regulaminu Wydziału Zarządzania
Jednostki organizacyjne podlegające bezpośrednio Dziekanowi
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Katedra Finansów i Rachunkowości;
Katedra Gospodarki Narodowej;
Katedra Marketingu;
Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania;
Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania;
Katedra Systemów Finansowych Gospodarki;
Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania;
Katedra Systemów Zarządzania;
Katedra Teorii Organizacji;
Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania;
Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego;
Zakład Innowacji Rynkowych i Logistyki;
Zakład Jakości Zarządzania;
Zakład Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania;
Zakład Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego;
Centrum Kształcenia Podyplomowego;
Centrum Przedsiębiorczości;
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych;
Centrum Zarządzania w Ochronie Zdrowia;
Międzynarodowe Centrum Zarządzania;
Centrum Ekspertyz i Projektów.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys
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