UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR
BR-0161-I-59/12
Zarządzenie Nr 59/2012
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 7 września 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów
na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 4 i § 47 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, w związku z art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1
1. Rektor działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu
UKSW i innych aktów prawa wewnętrznego UKSW.
2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem
spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub
Kanclerza.
3. W zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu kompetencje Rektora wykonują
prorektorzy.
4. W celu wykonywania powierzonych im zadań oraz w ramach przyznanych im
kompetencji prorektorzy mogą, na podstawie upoważnienia Rektora UKSW, podejmować
decyzje.

Decyzja

prorektora,

podjęta

w

granicach

przyznanego

zarządzeniem

upoważnienia, wywołuje, takie skutki prawne jak decyzja Rektora. Do podpisywania
decyzji administracyjnych wymagane jest odrębne, pisemne upoważnienie.
5. Prorektor dokonuje czynności prawnych w imieniu Uniwersytetu na podstawie odrębnego
pełnomocnictwa Rektora.
6. Pod nieobecność właściwego prorektora czynności należące do zakresu jego działania
wykonuje inny, wyznaczony przez Rektora prorektor.

§2
1. Prorektorzy wykonują

kompetencje i zadania na podstawie

przepisów prawa

powszechnie obowiązującego, Statutu UKSW i innych aktów prawa wewnętrznego
UKSW oraz zgodnie z poleceniami Rektora UKSW.
2. Przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań prorektorzy współpracują w
szczególności z Rektorem, innymi prorektorami, z Senatem, Kanclerzem i Kwestorem
UKSW. Szczegółowe zasady współpracy określa Rektor UKSW.
3. Prorektorzy sprawują nadzór nad podległymi im jednostkami organizacyjnymi
Uniwersytetu, zgodnie z zakresem swoich zadań i kompetencji.
4. Prorektorzy mogą powoływać organy pomocnicze i zespoły robocze w ramach struktury
organizacyjnej Uniwersytetu.
5. Rektor może w każdej chwili powierzyć prorektorom zadania i kompetencje
nieprzewidziane w tym zarządzeniu, jak też odwołać bądź zmienić przyznane
upoważnienia lub pełnomocnictwa.
6. Rektor może przejąć do rozstrzygnięcia przez siebie każdą sprawę należącą do zakresu
działania prorektora.

§3
1. Rektor sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Kanclerza i Kwestora.
2. Rektor sprawuje nadzór merytoryczny nad:
1)

Biurem Rektorskim;

2)

Biurem Prawno-Organizacyjnym;

3)

Działem Kadr i Spraw Socjalnych;

4)

Biurem Audytu Wewnętrznego;

5)

Kancelarią Tajną;

6)

Biurem Kontroli Wewnętrznej;

7)

Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW;

8)

Ośrodkiem Badań nad Mazowszem im. ks. Biskupa Jana Chrapka.

§4
Zakres działania Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Ks. dra hab. Macieja Bały,
prof. UKSW, obejmuje:
1) nadzór nad przygotowaniem aktów prawa wewnętrznego uczelni w sprawach
studenckich i kształcenia;
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2)

nadzór

nad

sprawami

studentów,

doktorantów,

uczestników

studiów

podyplomowych i kursów dokształcających, a w szczególności:
a) sprawy informacji

i rekrutacji na studia, w tym

przygotowywaniem

udostępnianiem

i

materiałów

nadzór nad

informacyjnych

i

sprawozdawczości dotyczącej rekrutacji;
b) nadzór nad przygotowaniem uchwały rekrutacyjnej oraz nad właściwym
przebiegiem

rekrutacji na studia, w tym

organizacja prac komisji

rekrutacyjnych;
c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studentów, doktorantów,
uczestników studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
d) działalność kulturalna studentów, doktorantów, uczestników studiów
podyplomowych i kursów dokształcających i nadzór nad

wykorzystaniem

funduszu kulturalno-wychowawczego studentów i doktorantów;
e) sprawy socjalno-bytowe i zdrowotne studentów i doktorantów, w tym osób
niepełnosprawnych;
f) nadzór nad ewidencją studentów, doktorantów i absolwentów;
g) nadzór nad organizacją praktyk i staży dla studentów oraz szkoleń
zawodowych;
3)

nadzór nad dysponowaniem środkami funduszu pomocy materialnej dla

studentów i doktorantów Uniwersytetu, a w szczególności:
a) powołanie komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej;
b) przyznawanie pomocy materialnej studentom i doktorantom;
c) ustalanie wysokości dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego,
nadzór nad ustalaniem wysokości dochodu uprawniającego do stypendium
socjalnego,
d) przedstawianie wniosków o stypendium ministra dla studentów;
e) przyznawanie nagród studentom za ukończenie studiów z wynikiem
celującym;
4) nadzór i współpraca z Samorządem Studenckim i z Samorządem Doktorantów
oraz z wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami studenckimi (kołami
naukowymi,

teatrem

akademickim,

duszpasterstwem

akademickim,),

a w szczególności:
a) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami doktoranckimi;
b) nadzór nad wykonywaniem i legalnością uchwał samorządu studentów lub
doktorantów;
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c) podejmowanie czynności w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej
studentów i doktorantów;
d) sprawy działalności sportowej studentów i doktorantów i m.in. takich
organizacji jak Akademicki Związek Sportowy;
e) podejmowanie czynności w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej
studentów i doktorantów;
5) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu studiów oraz nadzór nad przestrzeganiem
regulaminu studiów doktoranckich;
6) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem procesu dydaktycznego wszystkich
stopni - studia I, II, i II stopnia oraz studia podyplomowe i kursy dokształcające. oraz
dbałość o jakość kształcenia w podstawowych jednostkach organizacyjnych i innych
jednostek ogólnouczelnianych Uniwersytetu, a w szczególności:
a) sprawy dotyczące kierunków studiów i przygotowanie raportów samooceny
kierunku studiów dla PKA;
b) rozliczanie zadań dydaktycznych, w tym pensum dydaktycznego nauczycieli
akademickich;
c) sprawy studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz innych
form kształcenia;
d) wznawianie postępowania o nadanie tytułu zawodowego magistra i
wydanie dyplomu;
e) opiniowanie spraw dotyczących tworzenia studiów doktoranckich;
f) nadzór nad nauczaniem języków obcych w UKSW;
g) nadzór nad prowadzeniem zajęć z wychowania fizycznego UKSW;
h) nadzór nad zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi;
7) nadzór i koordynacja promocji Uniwersytetu i zatwierdzanie materiałów
informacyjnych z tym związanych.

§5
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia sprawuje nadzór merytoryczny nad:
1) Działem Kształcenia;
2) Biurem Rekrutacji;
3) Działem Pomocy Materialnej dla Studentów;
4) Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji;
5) Biurem Karier;
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6) Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego;
7) Biurem Informacji i Promocji;
8) Studium Języków Obcych;
9) Studium WF;
10) Studium Pedagogizacji;
11) Ośrodkiem Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego,
12) Centrum Inicjatyw Uniwersyteckich „Pro memoria et futuro”;
13) Uniwersytetem Otwartym;
14) Pełnomocnikiem Rektora ds. osób niepełnosprawnych;
15) Chórem UKSW.
§6
Zakres działania Prorektora ds. Finansowych i Infrastruktury – P. dr hab. Jerzego
Cytowskiego, prof. UKSW, obejmuje:
1)

nadzór nad realizacją budżetu uczelni oraz informowanie na bieżąco Rektora

o stanie budżetu;
2)

nadzór nad przestrzeganiem ustawy o finansach publicznych i ustawy - Prawo

zamówień publicznych;
3)

nadzór nad mieniem uczelni;

4)

planowanie strategiczne i wytyczanie kierunków w sferze infrastruktury i

finansów oraz ustalanie priorytetów i koordynacja prowadzonych inwestycji;
5)

koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z realizacją projektów

finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie projektów
o charakterze infrastrukturalnym;
6)

nadzór nad stosowaniem programu USOS i nad wdrożeniami jego modułów;

7)

nadzór nad systemem informatycznym Uniwersytetu, w tym tworzenie strategii

systemów, sieci i oprogramowania, a także przedkładanie propozycji jego rozwoju i
udoskonalenia możliwości wykorzystywania jako narzędzia zarządzania;
8)

nadzór nad rozwojem informatyzacji uczelni;

9)

nadzór nad systemem archiwalnym uczelni.

§7
1. Prorektor do Spraw Finansowych i Infrastruktury sprawuje nadzór merytoryczny nad:
1)
2)

Kwesturą UKSW;
Pełnomocnikiem Rektora ds. Informatyzacji;
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3)
4)
5)
2. Prorektor

Centrum Systemów Informatycznych;
Archiwum;
Muzeum UKSW.
do Spraw Finansowych i Infrastruktury współpracuje ze Stowarzyszeniem

Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

§8
Zakres działania Prorektora ds. Nauki i Rozwoju – P. prof. dra hab. Cezarego Mika obejmuje:
1) reprezentowanie uczelni na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności
naukowej Uniwersytetu oraz jego rozwoju naukowo-badawczego;
2) kierowanie opracowaniem projektów strategii rozwoju badań naukowych
prowadzonych w Uniwersytecie;
3) dbanie o zapewnienie jak najlepszych warunków do prowadzenia badań
naukowych, a w szczególności:
a) działania, mające na celu pozyskiwanie środków finansowych m.in. na
badania naukowe;
b) nadzór nad działalnością naukowo-badawczą i rozwojem Uniwersytetu;
c) dysponowanie, zgodnie z wytycznymi Senatu i Rektora, wydzielonymi
środkami na działalność naukowo-badawczą i rozwój naukowy Uniwersytetu
oraz na krajową i międzynarodową współpracę zagraniczną;
d) promocję i wdrażanie wyników badań naukowych;
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością naukowo-badawczą podstawowych
jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie:
a)

krajowej

i

międzynarodowej

oceny

podstawowych

jednostek

organizacyjnych Uniwersytetu;
b) uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych w podstawowych
jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu;
c) wykorzystania aparatury naukowo-badawczej Uniwersytetu;
d) organizacji konferencji naukowych, sympozjów, zjazdów i innych spotkań
naukowych przez podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu;
e) sprawozdawczości

z

prowadzonej

działalności

naukowo-badawczej

Uniwersytetu i jego podstawowych jednostek organizacyjnych;
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5) sprawowanie nadzoru nad działalnością naukowo-badawczą pracowników
naukowo-dydaktycznych oraz przebiegiem ich kariery naukowej, a w szczególności w
zakresie:
a) postępowań zmierzających do nadania tytułu naukowego lub stopnia
naukowego;
b) postępowań w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego i
nadzwyczajnego;
c) przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich;
d) rzetelnością badań i działalności naukowo-badawczej, prowadzonej z
poszanowaniem wartości zgodnych z misją UKSW oraz innymi standardami
dobrej praktyki akademickiej;
e) nadzór nad procedurami równoważności stopni i tytułów naukowych,
6) nawiązywanie i stymulowanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami
naukowymi i sprawowanie nadzoru nad jej realizacją;
7) współpracę z zagranicą, w tym:
a) koordynowanie zawierania i sprawowanie nadzoru nad realizacją
porozumień dotyczących współpracy z uczelniami zagranicznymi;
b) sprawy związane z wyjazdami zagranicznymi pracowników Uniwersytetu;
c)

sprawowanie

nadzoru

nad

organizacją

pobytu

cudzoziemców

przyjeżdżających do Uniwersytetu;
e) sprawowanie nadzoru nad realizowanymi w uczelni programami
współpracy, obejmującymi wymianę studentów i pracowników;
f) opracowywanie strategii współpracy Uniwersytetu (kierunki, zakres, pola
działania) z podmiotami zagranicznymi;
8) koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z realizacją projektów
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, z wyłączeniem projektów o charakterze
infrastrukturalnym;
9) sprawowanie nadzoru nad Biblioteką Uniwersytetu i sprawami systemu
biblioteczno-informacyjnego, w tym przy współpracy z Radą Biblioteczną;
10) sprawowanie nadzoru nad działalnością wydawniczą Uniwersytetu.

§9
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju sprawuje nadzór merytoryczny nad:
1) Biurem ds. Badań Naukowych;
2) Działem Współpracy Międzynarodowej;
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3) Biurem Projektów Europejskich;
4) Biblioteką Uniwersytetu;
5) Wydawnictwem Uniwersytetu.

§ 10
Zastępowanie Rektora – w czasie jego nieobecności – w sprawach bieżącego
zarządzania Uniwersytetem powierza się Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju - P. prof. dr hab.
Cezaremu Mikowi.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a z mocą obowiązującą
od dnia 1 września 2012 r.

R e k t o r

UKSW

Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW
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