M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 126
ZARZĄDZENIE NR 24
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie utworzenia Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego
Na podstawie § 23 ust. 2, w związku z § 11 ust. 1 pkt 3, § 12 ust. 1 i § 13
ust. 1-3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2012 r. Nr 3A, poz. 94
z późn. zm.) postanawia, co następuje:
§1
Tworzy się ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną o nazwie Katedra
im. Tadeusza Mazowieckiego.
§2
Katedrę im. Tadeusza Mazowieckiego tworzy się w celach dydaktycznych
i popularyzacji wyników badań naukowych.
§3
Zasady finansowania Katedry im. Tadeusza
Regulamin Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego.

Mazowieckiego

określa

§4
Regulamin Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Rektor UW: M. Pałys

Załącznik
do zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie utworzenia Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego

REGULAMIN
KATEDRY IM. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO
§1
Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego, zwana dalej „Katedrą”, jest
ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną w rozumieniu § 23 ust. 2 Statutu
Uniwersytetu Warszawskiego.
§2
1)
2)
3)
4)

Do zadań Katedry należy w szczególności:
rozszerzanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu o zajęcia o charakterze
interdyscyplinarnym i międzyobszarowym w zakresie zwłaszcza nauk
humanistycznych i społecznych;
rozwijanie wśród studentów Uniwersytetu postaw obywatelskich, umiejętności
obywatelskiej debaty i zespołowego, kreatywnego działania oraz wypełnienia
zadań w obszarze służby publicznej;
ułatwienie studentom Uniwersytetu kontaktu z osiągnięciami nauki światowej,
zwłaszcza w zakresie nauk politycznych, prawa, socjologii, filozofii oraz nauk
historycznych;
propagowanie
w
społeczności
akademickiej
europejskich
wartości
demokratycznych i humanistycznych.
§3

Katedra będzie realizować zadania, określone w § 2, w formie przede
wszystkim: wykładów, seminariów, warsztatów, konferencji, sympozjów oraz innych
form dydaktycznych zapewniających aktywny udział studentów.
§4
Organami Katedry są:
1) kurator Katedry;
2) Konwent Katedry.
§5
1)
2)

1. Do obowiązków kuratora Katedry należy:
kierowanie bieżącymi sprawami Katedry, w tym ustalanie harmonogramu zajęć
oferowanych przez Katedrę w danym roku akademickim;
składanie Rektorowi, do dnia 31 maja danego roku, sprawozdania z działalności
Katedry za ubiegły rok kalendarzowy.
2. Obsługę administracyjną Katedry zapewnia sekretariat Kolegium MISH.
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§6
1)
2)

Do zadań Konwentu Katedry należy:
uchwalanie strategii działania Katedry;
uchwalanie długoletnich planów zajęć oferowanych przez Katedrę i ich obsady
personalnej.
§7

1. Funkcję kuratora Katedry, jeżeli Rektor nie zdecyduje inaczej, pełni dyrektor
Kolegium MISH.
2. Kadencja kuratora trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku
wyborów w Uniwersytecie.
§8
1. Konwent Katedry liczy od siedmiu do dziewięciu osób.
2. W skład Konwentu Katedry wchodzą:
kurator Katedry;
dyrektor Kolegium MISH jeśli nie pełni funkcji kuratora Katedry,
przedstawiciel Rektora,
przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej, (w trakcie uzgodnień)
przedstawiciel rodziny premiera Tadeusza Mazowieckiego oraz
od trzech do pięciu wybitnych przedstawicieli europejskiego życia politycznego,
społecznego lub kulturalnego, powoływanych przez Rektora.
3. Pierwsze posiedzenie Konwentu Katedry zwołuje Rektor. Pracom Konwentu
przewodniczy osoba wskazana przez Rektora.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

4. Uchwały Konwentu zapadają większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego składu.
§9
1. Katedra będzie obejmowana przez wybitnych intelektualistów działających
w zakresie nauk politycznych, prawa, socjologii, filozofii oraz nauk historycznych.
2. Osobę obejmującą Katedrę powołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii
Konwentu.
3. Podstawowy okres powołania wynosi 1 miesiąc.
§ 10
Funkcjonowanie Katedry finansowane jest między innymi ze środków
pochodzących z darowizn i spadków oraz uzyskiwanych w drodze porozumień od
instytucji, w tym zagranicznych, wspomagających rozwój demokracji i szkolnictwa
wyższego.
§ 11
Zmian regulaminu Katedry dokonuje Rektor w trybie określonym w § 13 Statutu
Uniwersytetu.
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