Załącznik
do Uchwały nr 275 Senatu UW
z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
wraz z późniejszymi zmianami (Zarządzenie nr 35 Rektora UW)
z dnia 26 czerwca 2013 r.)
REGULAMIN
Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
§1
1. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, zwane dalej MSOŚ, są międzywydziałową jednostką
organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego w rozumieniu §22 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego,
której Senat Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu w dniu 11 listopada 1992 r. nadał uprawnienia do
prowadzenia międzywydziałowego kierunku studiów ochrona środowiska.
2. MSOŚ działa na podstawie Statutu UW i niniejszego regulaminu.
3. Siedzibą MSOŚ jest Warszawa.
4. MSOŚ tworzy 7 wydziałów, zwanych dalej „Wydziałami współtworzącymi”:
•

Wydział Biologii

•

Wydział Chemii

•

Wydział Fizyki

•

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

•

Wydział Geologii

•

Wydział Nauk Ekonomicznych

•

Wydział Prawa i Administracji

•

oraz Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym
Rozwojem.

5. Inne jednostki Uniwersytetu Warszawskiego biorące udział w kształceniu na MSOŚ, a nie wymienione w
§1 ust. 3 niniejszego regulaminu mają status „Jednostki współpracującej”.
6. Wydziały współtworzące zapewniają realizację zadań dydaktycznych MSOŚ, bazę lokalową i techniczną w
zakresie niezbędnym do wykonywania programu studiów.
7. W celu usprawnienia współpracy z MSOŚ każdy z wydziałów współtworzących wyznacza Pełnomocnika
Dziekana ds. MSOŚ, odpowiedzialnego za sprawy kształcenia oraz za bieżącą współpracę ww. z MSOŚ.
Ponadto Pełnomocnicy Dziekana ds. MSOŚ upoważnieni są do reprezentowania wydziałów w Radzie
Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, spełniającej funkcję Rady
Programowej MSOŚ oraz do podejmowania, w imieniu wydziałów, wszelkich decyzji związanych z MSOŚ.
O ograniczeniu uprawnień Pełnomocnika Dziekana ds. MSOŚ Dziekan Wydziału współtworzącego informuje
Kierownika MSOŚ w formie pisemnej.

§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1). Rektorze - należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Warszawskiego;
2). Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego;
3). Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
§3
MSOŚ podlega Rektorowi.
§4
1. Do zadań MSOŚ należy w szczególności:
1). prowadzenie dziennych dwustopniowych studiów międzywydziałowych na kierunku ochrona
środowiska,
2). wykonywanie innych zadań określonych w uchwałach Senatu lub zarządzeniach Rektora.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu MSOŚ realizuje:
1). przy pomocy pracowników UW skierowanych przez Dziekanów jednostek organizacyjnych
wymienionych w § 1 ust. 3 do wykonywania w całości lub części obowiązków dydaktycznych na MSOŚ,
2). przy pomocy pracowników innych jednostek UW uczestniczących w wykonywaniu zadań
dydaktycznych MSOŚ na zasadach współpracy (Jednostki współpracujące),
3). przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
4). poprzez współpracę z innymi uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi instytucjami
polskimi i zagranicznymi na podstawie odrębnych porozumień.
§5
Zadania, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 1, są realizowane w szczególności w poprzez:
1). zajęcia dydaktyczne programowe,
2). prowadzenie prac licencjackich i magisterskich.
§6
1. Kierownika MSOŚ powołuje Rektor spośród samodzielnych pracowników naukowych na wspólny wniosek
Dziekanów Wydziałów współtworzących.
2. Kadencja Kierownika MSOŚ trwa 4 lata; rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31
sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
3. Funkcji Kierownika MSOŚ oraz jego zastępcy nie można łączyć z funkcją rektora, prorektora, dziekana,
prodziekana, mandatem członka UKW.
§7
Kierownik MSOŚ:
1). kieruje MSOŚ i jest odpowiedzialny przed Rektorem za działalność MSOŚ,
2). reprezentuje MSOŚ na zewnątrz,
3). organizuje pracę dydaktyczną na MSOŚ,

4). odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej MSOŚ,
5). odpowiada za prawidłowe wykorzystywanie i zabezpieczenie mienia MSOŚ,
6). jest przełożonym wszystkich pracowników oddelegowanych do wykonywania w całości lub w części
obowiązków naukowo-dydaktycznych na MSOŚ w zakresie pełnionych przez nich obowiązków,
7). jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w MSOŚ, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3,
8). występuje z wnioskiem o nawiązanie albo rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem nie będącym
nauczycielem akademickim zatrudnionym w MSOŚ,
9). zawiera umowy o pracę z niektórymi kategoriami pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi z upoważnienia Rektora lub kanclerza,
10). ustala szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego w zakresie prowadzenia
zajęć dydaktycznych dla MSOŚ,
11). występuje z wnioskiem o przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej dla
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
12). podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Uniwersytetu.
§8
1. W MSOŚ działa Rada Naukowa Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i
Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), wspólna dla obu jednostek, zwana dalej „Radą”.
2. Rada składa się z 30. członków.
3. Członków Rady powołuje Rektor na wniosek rad wydziałów współtworzących MSOŚ oraz Dyrektora
Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.
4. Kadencja Rady trwa 4 lata.
5. W skład Rady wchodzą:
1). Kierownik i Zastępca kierownika MSOŚ,
2). Pełnomocnicy Dziekana ds. MSOŚ Wydziałów współtworzących,
3). Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego prowadzący zajęcia dla MSOŚ,
4). Przedstawiciele samorządu studenckiego MSOŚ, w liczbie nie mniej niż 20% składu Rady,
5). Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym
Rozwojem i jego zastępcy,
6). Inne osoby powołane przez Rektora na wniosek Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad
Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem,
6. Pracownicy wymienieni w pkt. 3 stanowią co najmniej 60% składu Rady Naukowej.
§9
1. Kompetencje Rady w stosunku do Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i
Zrównoważonym Rozwojem, zwanego dalej "UCBS" określa Regulamin UCBS.
2. W stosunku do MSOŚ Rada:
1). podejmuje uchwały w sprawie zasad rekrutacji na studia i limitów przyjęć,

2). opiniuje oraz zatwierdza sprawy przewidziane w regulaminie studiów na UW,
3). uchwala plany studiów i programy nauczania,
4). zatwierdza tematy prac magisterskich,
5). zatwierdza roczne sprawozdanie Kierownika z działalności MSOŚ,
6). zatwierdza zasady podziału środków finansowych,
7). zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe MSOŚ,
8). powołuje stałe i doraźne komisje.
§ 10
1. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady. O dokonanym wyborze Dyrektor UCBS
zawiadamia Rektora.
2. Przewodniczący jest wybierany na czas kadencji Rady.
§ 11
Przewodniczący Rady w szczególności:
1). kieruje pracami Rady,
2). reprezentuje Radę na zewnątrz,
3). zwołuje posiedzenia Rady.
§ 12
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rektora,
Kierownika MSOŚ, Dyrektora UCBS lub co najmniej 20% regulaminowej liczby członków Rady.
3. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Dyrektor UCBS i przewodniczy mu do chwili wyboru
Przewodniczącego Rady.
4. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć osoby spoza jej składu.
5. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków. W sprawach personalnych Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków.
6. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek co
najmniej jednego członka Rady, a także wtedy, gdy przedmiotem głosowania są sprawy personalne.
§ 13
Zastępców Kierownika MSOŚ w liczbie 1 powołuje Rektor na wspólny wniosek Dziekanów wydziałów, które
wystąpiły o utworzenie jednostki.
§ 14
1. W MSOŚ działają wewnętrzne jednostki organizacyjne: sekretariat, pracownia komputerowa.
2. Kierowników jednostek powołuje Kierownik MSOŚ.
3. Kierownik jednostki jest bezpośrednim przełożonym pracowników zespołu.
§ 15
1. Zmiany w regulaminie MSOŚ dokonuje Senat UW na wniosek Rady.
Warszawa, dnia 26.09.2013 r.

