Załącznik
do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych
„Artes Liberales” w Wydział „Artes Liberales”

REGULAMIN WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Wydziału „Artes Liberales”, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę Wydziału, rodzaj i zakres działania jego jednostek wewnętrznych, tryb powoływania organów tych jednostek, zasady organizacyjnej podległości jego pracowników, w tym nauczycieli akademickich.
§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, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2
niniejszego regulaminu;
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego;
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 i tytule naukowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.).
§3
Wydział „Artes Liberales”, zwany dalej „Wydziałem”, jest podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu, powstałą z przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”.
§4
1. Wydział prowadzi interdyscyplinarne i międzyobszarowe studia i badania w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej tradycji antycznej – greckiej, rzymskiej
i bizantyńskiej.
2. Dla realizacji zadań wskazanych w ust. 1 Wydział:
1) prowadzi działalność dydaktyczną;
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2)
3)
4)
5)

kształci kadrę naukową;
popularyzuje wiedzę w zakresie problematyki prowadzonych badań;
prowadzi działalność wydawniczą;
organizuje, koordynuje i realizuje programy naukowo-badawcze i edukacyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in. Akademii «Artes Liberales» i Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Wschodniej oraz reprezentuje Uniwersytet Warszawski w inicjatywach krajowych i międzynarodowych dotyczących działalności dydaktycznej i badawczej w zakresie „artes liberales”;
6) współpracuje z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącymi indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym, w tym w zakresie szkolenia tutorów.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. W ramach działalności dydaktycznej Wydział:
prowadzi studia pierwszego stopnia, między innymi na kierunku filologia nowogrecka i na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska;
prowadzi studia drugiego stopnia, między innymi na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska;
organizuje i prowadzi, wspólnie z innymi wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego, studia na kierunku artes
liberales;
prowadzi studia doktoranckie i uczestniczy w środowiskowych studiach doktoranckich oraz w realizacji krajowych
i międzynarodowych projektów interdyscyplinarnych studiów doktoranckich;
uczestniczy w realizacji zadań Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz
w innych formach indywidualnych studiów międzyobszarowych;
organizuje i prowadzi studia podyplomowe.

4. Zasady i zakres współpracy, o której mowa w ust. 2 pkt 6 oraz sposób realizacji zadań, o których mowa
w ust. 3 pkt 5, regulują odrębne porozumienia.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna Wydziału
§5
1. Jednostkami organizacyjnymi Wydziału są:
1) jednostki stałe: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, zwany dalej „Ośrodkiem”, Kolegium Artes Liberales, Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales;
2) jednostki zadaniowe: pracownie, laboratoria, komisje badawcze, zespoły dydaktyczne;
3) jednostki obsługi: biblioteka i jednostki administracji Wydziału.
2. Zasady tworzenia i działania jednostek organizacyjnych Wydziału, z uwzględnieniem § 28, określa Rada
Wydziału na wniosek Dziekana.
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§6
Utworzenie, przekształcenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Wydziału następuje w drodze uchwały
Rady Wydziału na wniosek Dziekana. Dziekan obowiązany jest sporządzać aktualny wykaz istniejących na Wydziale
jednostek organizacyjnych i podawać go do publicznej wiadomości.
§7
1. Dziekan określa zakres obowiązków nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi i wskazuje jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne, w ramach których mają być one wykonywane.
2. Dziekan może zmienić zakres obowiązków osób, o których mowa w poprzednim ustępie, i miejsce ich wykonywania, z własnej inicjatywy, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału lub na wniosek pracownika.
3. W zakresie realizacji zadań wykonywanych w danej jednostce organizacyjnej Wydziału pracownik podlega
bezpośrednio jej kierownikowi.
Rozdział 3
Rada Wydziału
§8

1)
2)
3)
4)

1. W skład Rady Wydziału, zwanej dalej „Radą”, wchodzą:
Dziekan jako przewodniczący;
Prodziekani;
zatrudnieni na Wydziale samodzielni nauczyciele akademiccy;
przedstawiciele:
a) innych nauczycieli akademickich, stanowiący 15% składu Rady,
b) doktorantów i studentów, stanowiący 20% składu Rady,
c) pracowników Instytutu niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący 5% składu Rady.
2. Samodzielni nauczyciele akademiccy stanowią nie mniej niż 1/2 i nie więcej niż 3/5 składu Rady.

3. Wybory przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. a i lit. c, zarządza i przeprowadza komisja wyborcza Wydziału.
4. Komisja wyborcza Wydziału ustala liczbę mandatów przypadających dla poszczególnych grup społeczności
akademickiej.
5. Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybierani są do Rady na kadencję czteroletnią, rozpoczynającą się w dniu 1 września roku wyborów i trwającą
do dnia 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja.
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6. Kadencje przedstawicieli studentów oraz terminy rozpoczęcia i upływu kadencji, a także sposób wyłaniania
przedstawicieli studentów określa Regulamin Samorządu Studentów UW.
7. Kadencję przedstawicieli doktorantów oraz terminy rozpoczęcia i upływu kadencji, a także sposób wyłaniania przedstawicieli doktorantów określa Regulamin Samorządu Doktorantów UW.
8. W posiedzeniach Rady uczestniczą z głosem doradczym, jeśli nie wchodzą do Rady jako osoby wymienione
w ust. 1, kierownik Ośrodka, kierownik i zastępca kierownika Kolegium Artes Liberales, kierownik Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales, kierownicy pracowni, laboratoriów, komisji badawczych i zespołów dydaktycznych, o których mowa w § 5 ust. 1. Rozstrzygnięcie przez Radę sprawy dotyczącej jednostki organizacyjnej, o której mowa wyżej, wymaga wcześniejszego wysłuchania opinii jej kierownika.
9. W posiedzeniach Rady uczestniczą także z głosem doradczym: dyrektor administracyjny Wydziału oraz zatrudnieni na Wydziale przedstawiciele związków zawodowych działających na Uniwersytecie, po jednym z każdego
związku.
§9
Kompetencje Rady określają przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz postanowienia Statutu, regulaminów studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i niniejszego regulaminu.
§ 10
1. Rada może tworzyć komisje stałe oraz komisje dla wykonania określonego zadania.
2. Rada wybiera członków komisji stałych na kadencję czteroletnią.
3. W skład komisji mogą być wybierane także osoby niebędące członkami Rady, spośród pracowników, studentów i doktorantów Wydziału. Przewodniczącym komisji może być tylko członek Rady.
§ 11
1. Posiedzenia Rady zwołuje Dziekan.
2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, z wyjątkiem sierpnia. Harmonogram posiedzeń Rady w roku akademickim Dziekan podaje do wiadomości na pierwszym posiedzeniu Rady w danym roku
akademickim.
3. Dziekan zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby członków Rady, w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
4. Dziekan powiadamia pisemnie członków Rady o terminie i proponowanym porządku dziennym posiedzenia Rady, najpóźniej na 7 dni przed tym terminem.
5. Do trybu pracy Rady stosuje się odpowiednio Regulamin Senatu, stanowiący załącznik nr 3 do Statutu.
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§ 12
1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby jej członków. W sprawach osobowych Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
2. W sprawach dotyczących obsadzenia stanowiska lub mandatu, a także w sprawach osobowych oraz na
wniosek co najmniej jednego członka Rady w innych sprawach, z wyłączeniem głosowania w sprawach formalnych,
Rada podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 13
Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który po zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady
jest podpisywany przez Dziekana i osobę sporządzającą protokół. Protokoły posiedzeń Rady są jawne.
Rozdział 4
Dziekan i prodziekani
§ 14
1. Dziekan kieruje Wydziałem, reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, studentów
i doktorantów Wydziału.
2. Kompetencje Dziekana określają przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, postanowienia Statutu oraz regulaminów studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i niniejszego regulaminu.
§ 15
Dziekan na podstawie planu finansowego, uchwalonego przez Radę, dysponuje środkami finansowymi przydzielonymi lub przekazanymi Wydziałowi przez władze Uniwersytetu, jak również środkami pozabudżetowymi Wydziału. Dziekan dysponuje środkami finansowymi Wydziału do czasu uchwalenia planu finansowego, na podstawie
tymczasowego planu finansowego.
§ 16
Dziekan może, w miarę potrzeby, powoływać komisje niestałe i zespoły doradcze oraz pełnomocników do
wykonania określonych zadań.
§ 17
Wybory Dziekana i prodziekanów regulują przepisy Ordynacji Wyborczej UW stanowiącej załącznik nr 4 do
Statutu.
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§ 18
1. Na okres sprawowania funkcji przez Dziekana, wybiera się od jednego do trzech prodziekanów, w tym prodziekana do spraw studenckich. Liczbę prodziekanów ustala Dziekan elekt.
2. Zakres obowiązków prodziekanów ustala Dziekan.
Rozdział 5
Komisje statutowe Wydziału
§ 19
1. W skład komisji konkursowej, o której mowa w § 94 ust. 4 i 5 Statutu, wchodzą trzy osoby będące samodzielnymi nauczycielami akademickimi, których kompetencje odpowiadają profilowi stanowiska, na które przeprowadzany jest konkurs. Dziekan może powołać dodatkowo w skład komisji konkursowej jedną osobę, o której mowa
w par. 94 ust. 5a Statutu.
2. Komisję konkursową i jej przewodniczącego, powołuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady.
§ 20
1. W skład wydziałowej komisji oceniającej, o której mowa w § 96 ust. 1 Statutu, wchodzi pięciu członków
będących nauczycielami akademickimi.
2. Członków wydziałowej komisji oceniającej wybiera Rada w głosowaniu tajnym. Do wyboru stosuje się § 70
ust. 1 i 2 Ordynacji Wyborczej UW stanowiącej załącznik nr 4 do Statutu.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków wydziałowej komisji oceniającej przysługuje członkom Rady.
§ 21
1. W celu potwierdzenia osiągnięć osób, o których mowa w § 91 ust. 5 Statutu, Rada powołuje, na wniosek
Dziekana, spośród samodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale, komisję w celu przedstawienia opinii w tej sprawie.
2. Rada dokonuje potwierdzenia osiągnięć, o których mowa w ust. 1, w drodze uchwały.
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Rozdział 6
Jednostki organizacyjne Wydziału
§ 22
1. Kierownika Ośrodka, kierownika Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales oraz kierowników pracowni, laboratoriów, komisji badawczych i zespołów dydaktycznych powołuje i odwołuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady. Przepisów dotyczących kadencyjności nie stosuje się, z wyjątkiem kierownika Ośrodka, którego
kadencja zaczyna się dnia 1 października roku wyborów i trwa do dnia 30 września roku, w którym upływa kadencja
władz Uniwersytetu. Kierownikowi Ośrodka przysługuje tytuł „Dyrektora Ośrodka”.
2. Zakres zadań osób, o których mowa w ust. 1, określa Dziekan.
3. Zasady powoływania władz Kolegium Artes Liberales reguluje porozumienie, o którym mowa w § 28.
4. Strukturę wewnętrzną jednostek organizacyjnych Wydziału, z zastrzeżeniem § 28, określa Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek kierowników tych jednostek.
Rozdział 7
Administracja Wydziału
§ 23
W skład administracji Wydziału wchodzą:
1) dyrektor administracyjny Wydziału;
2) sekretariaty;
3) sekcja finansowa;
4) obsługa techniczna;
5) inne jednostki powoływane przez Dziekana.
§ 24
1. Dyrektor administracyjny dba o mienie Wydziału, organizuje i nadzoruje bieżącą pracę jednostek administracyjnych oraz obsługę techniczną Wydziału, a także zapewnia zaopatrzenie Wydziału w sprzęt i materiały. Szczegółowy zakres obowiązków dyrektora administracyjnego oraz zasady podległości pracowników administracji Wydziału
dyrektorowi administracyjnemu określa Dziekan.
2. Dyrektora administracyjnego Wydziału powołuje i odwołuje Dziekan.
§ 25
Zakres zadań jednostek, wymienionych w § 23, określa Dziekan z zastrzeżeniem § 24 i § 26.
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§ 26
1. Sekcja finansowa prowadzi obsługę finansową Wydziału związaną z gromadzeniem i rozdysponowaniem
środków będących w dyspozycji Wydziału oraz z gospodarowaniem mieniem Wydziału.
2. Obsługa finansowa związana z realizacją zadań Kolegium Artes Liberales prowadzona jest z uwzględnieniem postanowień porozumienia, o którym mowa w § 28.
3. Sekcja finansowa w zakresie spraw finansowych podlega bezpośrednio Dziekanowi.
4. W skład Sekcji finansowej wchodzi pełnomocnik kwestora, który jest kierownikiem sekcji.
5. Sprawowanie kontroli finansowej nad procesami gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych
oraz gospodarowania mieniem Wydziału określają szczegółowe procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim w sprawie trybu, zasad i form kontroli finansowej.
Rozdział 8
Przepisy przejściowe
§ 27
W zakresie prowadzonych badań i dydaktyki Wydział „Artes Liberales” jest następcą Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”.
§ 28
1. W okresie obowiązywania porozumienia z dnia 10 grudnia 2008 r. między Uniwersytetem Warszawskim,
Fundacją „Instytut Artes Liberales” i Christian A. Johnson Endeavor Foundation zasady działania i strukturę Kolegium
Artes Liberales, o którym mowa w § 5 ust. 1, regulują postanowienia powołanego wyżej porozumienia.
2. W okresie wskazanym w ust. 1 przekształcenie lub likwidacja Kolegium Artes Liberales wymaga zgody
wszystkich stron porozumienia, o którym mowa w ust.1.
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