Poz. 64
ZARZĄDZENIE NR 24
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie Regulaminu Wydziału „Artes Liberales”
Na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190), w związku z uchwałą Rady Wydziału „Artes Liberales” z dnia
23 stycznia 2020 r., postanawia się, co następuje:
§1
Nadaje się Regulamin Wydziału „Artes Liberales”, który stanowi załącznik do
zarządzenia.
§2
Traci moc Regulamin Wydziału „Artes Liberales” (Monitor UW z 2012 r. poz. 267
z późn. zm.).
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys

Załącznik
do zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie Regulaminu Wydziału „Artes Liberales”

REGULAMIN WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Wydziału „Artes Liberales”, zwany dalej „Regulaminem”, określa
w szczególności:
1) strukturę organizacyjną Wydziału;
2) rodzaje wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału w rozumieniu
§ 13 ust. 1 Statutu;
3) rodzaje innych komórek i struktur niebędących wewnętrznymi jednostkami
organizacyjnymi Wydziału w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu;
4) warunki tworzenia innych komórek i struktur niebędących wewnętrznymi
jednostkami organizacyjnymi Wydziału w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu;
5) zasady podległości pracowników Wydziału;
6) umiejscowienie Biblioteki Wydziału „Artes Liberales” w strukturze organizacyjnej;
7) strukturę Administracji Wydziału.
§2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Warszawski;
Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu;
Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział „Artes Liberales”;
pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników wykonujących swoje
obowiązki na Wydziale;
doktorantach – należy przez to rozumieć doktorantów realizujących badania na
Wydziale;
studentach – należy przez to rozumieć studentów uczestniczących w kształceniu
organizowanym i realizowanym przez Wydział;
wewnętrznych jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć
wewnętrzne jednostki organizacyjne, o których mowa w § 13 ust. 1 Statutu.
§3
Wydział jest jednostką organizacyjną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu.
§4

1. Wydział organizuje i realizuje interdyscyplinarne i międzydziedzinowe
studia i badania, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej tradycji
antycznej – greckiej, rzymskiej i bizantyńskiej.
1)
2)
3)
4)

2. Dla realizacji zadań wskazanych w ust. 1 Wydział:
prowadzi działalność dydaktyczną;
kształci kadrę naukową;
popularyzuje wiedzę w zakresie problematyki prowadzonych badań;
prowadzi działalność publikacyjną;
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5) organizuje, koordynuje i realizuje programy naukowo-badawcze i edukacyjne
o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz uczestniczy w inicjatywach
krajowych i międzynarodowych dotyczących działalności dydaktycznej i badawczej
w zakresie „artes liberales”;
6) współpracuje z Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych oraz z innymi jednostkami Uniwersytetu
prowadzącymi indywidualne studia międzydziedzinowe w rozumieniu art. 59 ust. 1
ustawy o szkolnictwie wyższym, w tym w zakresie szkolenia tutorów.
3. W ramach działalności dydaktycznej Wydział:
1) organizuje studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia;
2) uczestniczy w realizacji zadań szkół doktorskich Uniwersytetu oraz, za
pośrednictwem Kolegium Artes Liberales, może uczestniczyć w realizacji
międzydziedzinowych lub wielodyscyplinarnych szkół doktorskich organizowanych,
między innymi, wspólnie z innymi uczelniami, w szczególności zagranicznymi;
3) uczestniczy w realizacji zadań Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych oraz w innych formach indywidualnych
studiów międzydziedzinowych;
4) organizuje 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 6, regulują odrębne porozumienia.
Rozdział 2
Wewnętrzne jednostki organizacyjne Wydziału
§5
1. W strukturze Wydziału tworzy się wewnętrzne jednostki organizacyjne.
1)
2)
3)
4)
5)

2. Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi są jednostki stałe:
Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, zwany dalej „Ośrodkiem”;
Kolegium Artes Liberales;
Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales;
Center for Research and Practice in Cultural Continuity;
The Cluster „The Past for the Present. International Research and Educational
Programme”.
§6
1. Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie badań nad recepcją antyku.

2. Zadania Kolegium Artes Liberales określa porozumienie zawarte 10 grudnia
2008 r. między Uniwersytetem Warszawskim, Fundacją „Instytut Artes Liberales”
i Christian A. Johnson Endeavor Foundation, w szczególności dotyczące koordynacji,
realizacji i organizacji kierunku studiów „Artes Liberales”. Kolegium Artes Liberales jest
jednostką organizacyjną w rozumieniu § 20 Statutu usytuowaną w strukturze Wydziału.
Do Kolegium Artes Liberales, zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu, stosuje się postanowienia
niniejszego Regulaminu w zakresie nieuregulowanym porozumieniem, o którym mowa
w zdaniu pierwszym.
3. Zadaniem Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales jest
rozwijanie myśli humanistycznej i wspieranie refleksji nad człowiekiem we wszystkich
jego relacjach ze światem.
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4. Zadania Center for Research and Practice in Cultural Continuity określa
porozumienie zawarte między Uniwersytetem Warszawskim, School of Oriental and
African Studies (SOAS) University of London, Universiteit Leiden, Max Planck Institute
for the Science of Human History i University of Groninigen, zatwierdzone przez Senat
Uniwersytetu Warszawskiego 24 stycznia 2018 r.
5. Zadania The Cluster „The Past for the Present. International Research and
Educational Programme” określa porozumienie zawarte 29 maja 2017 r. między
Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Fakultät für Sprach- und
Literaturwissenschaften Ludwig-Maximilians-Universität München i Dipartimento di
Storia Culture Civiltà oraz Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Università
di Bologna.
§7
1. Utworzenie, przekształcenie lub likwidacja jednostek stałych Wydziału
następuje w drodze zarządzenia Dziekana po uzyskaniu pozytywnej uchwały Rady
Wydziału.
2. Przekształcenie lub likwidacja jednostek stałych, o których mowa w § 5 ust.
2, 4 i 5, może nastąpić na zasadach określonych w porozumieniach, o których mowa
w § 5 ust. 2, 4 i 5.
§8
1. Bezpośrednim przełożonym pracowników wykonujących swoje obowiązki
na Wydziale jest Dziekan.
2. Do zadań Dziekana należy w szczególności powierzanie pracownikom
prowadzenia zajęć dydaktycznych w konsultacji z prodziekanem do spraw studenckich.
Rozdział 3
Struktury niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału
§9
1. Na Wydziale mogą być tworzone jednostki zadaniowe: pracownie,
laboratoria, komisje badawcze niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi
w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu.
2. Jednostki zadaniowe, o których mowa w ust. 1, są tworzone niezależnie od
struktury jednostek stałych.
§ 10
Komórki i struktury, o których mowa w § 9, tworzy, po zasięgnięciu opinii Rady
Wydziału, Dziekan w drodze zarządzenia.
§ 11
1. Zespół badawczy może utworzyć grupa co najmniej trzech pracowników,
spośród których co najmniej dwóch wykonuje swoje obowiązki pracownicze na
Wydziale, i spośród których co najmniej jeden ma tytuł profesora, stopień doktora
habilitowanego, jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni lub jest kierownikiem
projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych.
2. Do zespołu, o którym mowa w ust. 1, postanowień § 9-10 nie stosuje się.
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3. W skład zespołu mogą wchodzić doktoranci lub studenci.
4. Informację o utworzeniu zespołu obejmującą w szczególności cel i okres
działania zespołu oraz imiona i nazwiska jego członków, w tym kierownika zespołu,
przekazuje się Dziekanowi.
5. Dziekan, z ważnych powodów, może w terminie jednego miesiąca zgłosić
sprzeciw wobec utworzenia zespołu badawczego.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, informację o utworzeniu zespołu
wraz ze swoim sprzeciwem Dziekan niezwłocznie przekazuje Rektorowi.
7. W razie niepodtrzymania sprzeciwu Dziekana Rektor określa dzień
utworzenia zespołu badawczego.
§ 12
1. Dziekan sporządza oraz aktualizuje wykaz wewnętrznych jednostek
organizacyjnych oraz innych struktur utworzonych na Wydziale, w tym zespołów
badawczych utworzonych na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Dziekan przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, Rektorowi oraz podaje
do wiadomości wspólnoty Uniwersytetu.
Rozdział 4
Dziekan i prodziekani
§ 13
1. Wydziałem kieruje Dziekan powoływany przez Rektora na wniosek
Kolegium Elektorów Wydziału.
2. W skład Kolegium Elektorów Wydziału, dalej jako „Kolegium”, wchodzą:
1) wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub
profesora uczelni lub mający stopień doktora habilitowanego, stanowiący nie mniej
niż 3/5 składu Kolegium;
2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich stanowiący co najmniej 10%
członków Kolegium;
3) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
stanowiący nie mniej niż 3% i nie więcej niż 5% członków Kolegium;
4) przedstawiciele studentów stanowiący co najmniej 10% członków Kolegium;
5) przedstawiciele doktorantów stanowiący co najmniej 5% członków Kolegium;
3. Członkiem Kolegium może być nauczyciel akademicki, który nie wykonuje
obowiązków pracowniczych na innym wydziale.
4. Wybór przedstawicieli, o których mowa w ust. 2, przeprowadza Wydziałowa
Komisja Wyborcza, z wyjątkiem przedstawicieli doktorantów i studentów, których
wybór przeprowadzają właściwe komisje wyborcze odpowiednio samorządu
studenckiego i samorządu doktorantów.
5. Postanowienia § 20 ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.
§ 14
Kompetencje Dziekana określają postanowienia Statutu.
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§ 15
1. Na okres sprawowania funkcji przez Dziekana powołuje się od jednego do
trzech prodziekanów.
2. Prodziekanów powołuje Dziekan z zastrzeżeniem § 16.
§ 16
Kandydata na prodziekana do spraw studenckich Dziekan przedstawia
Rektorowi po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydziału.
§ 17
Zakres zadań prodziekanów, z zastrzeżeniem kompetencji prodziekana do
spraw studenckich, które wynikają z odrębnych przepisów, określa Dziekan.
§ 18
1. Dziekan może, w miarę potrzeby, powoływać komisje doraźne i zespoły
doradcze oraz pełnomocników do wykonania określonych zadań.
2. Informację o powołaniu komisji, zespołów oraz pełnomocników, o których
mowa w ust. 1, Dziekan przekazuje Rektorowi oraz podaje do wiadomości wspólnoty
Uniwersytetu.
Rozdział 5
Rada Wydziału
§ 19
1. Na Wydziale działa Rada Wydziału.
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

2. W skład Rady Wydziału wchodzą:
Dziekan jako przewodniczący;
prodziekan do spraw studenckich;
pozostali prodziekani;
wszyscy profesorowie, profesorowie uczelni i osoby mające stopień doktora
habilitowanego zatrudnieni na Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę
i wykonujący obowiązki pracownicze na Wydziale;
przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na
Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę i wykonujących obowiązki
pracownicze na Wydziale, stanowiący nie mniej niż 10% członków Rady;
przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
zatrudnionych na Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę i wykonujących
obowiązki pracownicze na Wydziale, stanowiący nie mniej niż 3% i nie więcej niż
5% członków Rady;
przedstawiciele studentów w liczbie stanowiący nie mniej niż 10% członków Rady;
przedstawiciele doktorantów stanowiący nie mniej niż 6% członków Rady.

3. W posiedzeniu Rady Wydziału biorą udział z głosem doradczym
przedstawiciele związków zawodowych zgodnie z postanowieniami Statutu oraz osoby
zaproszone przez Dziekana.
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§ 20
1. Wybór przedstawicieli, o których mowa w § 13, przeprowadza Wydziałowa
Komisja Wyborcza, z wyjątkiem przedstawicieli doktorantów i studentów, których
wybór przeprowadzają właściwe komisje wyborcze odpowiednio samorządu
studenckiego i samorządu doktorantów.
2. Przedstawiciele profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów
habilitowanych, pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi wybierani są do Rady Wydziału na czteroletnią kadencję,
rozpoczynającą się w dniu 1 września roku wyborów Rektora i trwającą do dnia
31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
3. Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości termin wyborów
i ustala liczbę mandatów przypadających dla poszczególnych grup wspólnoty
Uniwersytetu wymienionych w ust. 1.
4. Przedstawicieli do Rady Wydziału wybiera ze swojego grona każda z grup
wspólnoty Uniwersytetu wymienionych w ust. 1 na zebraniach wyborczych lub za
pomocą sieci elektronicznej.
5. Sposób przeprowadzenia wyborów ustala każdorazowo Wydziałowa
Komisja Wyborcza.
6. Kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału mogą zgłosić co najmniej
trzy osoby należące do danej grupy wspólnoty Uniwersytetu w terminie pięciu dni
roboczych przed wyznaczonym terminem wyborów.
7. Informację o osobach zgłaszających kandydatów na przedstawicieli
Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje niezwłocznie do wiadomości wspólnoty
Uniwersytetu.
§ 21
Kompetencje Rady Wydziału określają postanowienia Statutu.
§ 22
1. Posiedzenia Rady Wydziału zwołuje Dziekan z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby składu Rady.
2. Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące z wyjątkiem sierpnia. Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału w roku
akademickim Dziekan podaje do wiadomości na pierwszym posiedzeniu Rady
w danym roku akademickim.
3. Dziekan powiadamia elektronicznie członków Rady Wydziału o terminie
i proponowanym porządku dziennym posiedzenia Rady, co najmniej na siedem dni
przed tym terminem. Porządek obrad przedstawiony przez Dziekana w zawiadomieniu
o zwołaniu posiedzenia Rada zatwierdza przed rozpoczęciem obrad.
4. W nadzwyczajnych sytuacjach, jeżeli nie było możliwe wcześniejsze
złożenie wniosku o uzupełnienie porządku obrad, członkowie Rady mogą przed
zatwierdzeniem porządku obrad składać wnioski o jego uzupełnienie lub zmianę.
5. Decyzję w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku obrad podejmuje
Rada Wydziału.
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6. Udział członków Rady Wydziału w posiedzeniach Rady Wydziału jest
obowiązkowy. Nieobecność na posiedzeniu Rady Wydziału należy usprawiedliwić.
7. Z każdego posiedzenia Rady Wydziału sporządza się protokół, który po
zatwierdzeniu przez Radę jest podpisywany przez Dziekana i osobę sporządzającą
protokół. Protokoły posiedzeń Rady Wydziału są jawne.
8. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio Regulamin Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego, z tym że przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się
członków Rady Wydziału:
1) stale zamieszkujących za granicą;
2) przebywających na urlopach naukowych za granicą lub na urlopach bezpłatnych;
3) przebywających na urlopach macierzyńskich lub urlopach wychowawczych.
§ 23
1. Rada Wydziału może tworzyć komisje stałe lub komisje do wykonania
określonego zadania.
2. Członków komisji stałych Rada wybiera na pełną kadencję.
3. Komisję konkursową i jej przewodniczącego oraz komisję ds. zatrudnienia
na stanowiskach nauczycieli akademickich i jej przewodniczącego powołuje Dziekan
po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
4. Komisja, o której mowa w ust. 3, liczy nie mniej niż pięć osób, przy czym co
najmniej 20% jej składu stanowią osoby spoza Wydziału.
5. W przypadku konkursu na stanowisko nauczyciela w grupie pracowników
badawczych i badawczo-dydaktycznych lub w przypadku oceny dorobku
i perspektywy dalszego rozwoju nauczyciela akademickiego zatrudnionego na
stanowisku w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w składzie
komisji, o których mowa w ust. 3, co najmniej 20% stanowią dodatkowo osoby
wskazane przez radę naukową dyscypliny, właściwą dla ogłoszonego konkursu lub
działalności naukowej ocenianego nauczyciela.
6. W razie konieczności uzupełnienia składu komisji, o której mowa w ust. 3,
do minimalnej liczby pięciu osób procedurę ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7. Członkiem komisji może być nauczyciel akademicki wykonujący swoje
obowiązki na Wydziale z uwzględnieniem ust. 4.
Rozdział 6
Kierownicy i podmioty kolegialne
w wewnętrznych jednostkach organizacyjnych Wydziału
§ 24
1. Kierownika Ośrodka i kierownika Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań
Artes Liberales powołuje i odwołuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
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.
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3. Zasady powoływania władz Kolegium
porozumienie, o którym mowa w § 6 ust. 2.

Artes

Liberales

reguluje

4. Zasady powoływania władz Center for Research and Practice in Cultural
Continuity reguluje porozumienie, o którym mowa w § 6 ust. 4.
5. Zasady powoływania władz The Cluster „The Past for the Present.
International Research and Educational Programme” reguluje porozumienie, o którym
mowa w § 6 ust. 5.
6. Strukturę
wewnętrzną
jednostek
organizacyjnych
Wydziału,
z zastrzeżeniem postanowień porozumień, o których mowa w § 6 ust. 2, 4 i 5, określa
Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek kierowników tych jednostek.
Rozdział 7
Kierownicy struktur niebędących
wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału
§ 25
Kierowników jednostek zadaniowych, o których mowa w § 9, powołuje
i odwołuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
Rozdział 8
Biblioteka Wydziału
§ 26
1. W strukturze Wydziału działa Biblioteka Wydziału „Artes Liberales”.
2. Biblioteka, o której mowa w ust. 1, jest częścią systemu bibliotecznoinformacyjnego Uniwersytetu.
§ 27
Zasady funkcjonowania Biblioteki określają odrębne przepisy i postanowienia.
Rozdział 9
Administracja Wydziału
§ 28
1)
2)
3)
4)
5)

1. W skład Administracji Wydziału wchodzą:
dyrektor administracyjny Wydziału;
sekretariaty;
Sekcja Finansowa;
obsługa techniczna;
inne jednostki powoływane przez Dziekana.
§ 29

1. Dyrektor administracyjny dba o mienie pozostające w dyspozycji 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.
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2. Dyrektora administracyjnego Wydziału powołuje i odwołuje Dziekan.
§ 30
1. Administracja Wydziału podlega Dziekanowi.
2. Dziekan ustala zakres, formy i środki realizacji zadań Wydziału przez
Administrację Wydziałową.
3. Dziekan może, w drodze zarządzenia, określić szczegółowe zasady
organizacji Administracji Wydziału, w tym zadania poszczególnych komórek lub
struktur oraz kompetencje i zadania osób kierujących tymi komórkami lub strukturami.
4. W skład Sekcji Finansowej wchodzi pełnomocnik kwestora, który jest
kierownikiem sekcji.
5. Obsługa finansowa związana z realizacją zadań Kolegium Artes Liberales
prowadzona jest z uwzględnieniem postanowień porozumienia, o którym mowa
w § 6 ust. 2.
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