Poz. 195
ZARZĄDZENIE NR 48
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity:
Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 17 Rady Centrum
Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego z dnia 27 marca 2017 r.
zarządza się, co następuje:
§1
Zatwierdza się Regulamin Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego
i Rozwoju Lokalnego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§2
Traci moc Regulamin Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju
Lokalnego (Monitor UW z 2007 r. Nr 7A, poz. 310).
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys

Załącznik
do zarządzenia nr 48 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Studiów Samorządu
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

REGULAMIN
CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I ROZWOJU LOKALNEGO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego,
zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb powoływania oraz zadania organów
CSSTiRL, zasady organizacyjnej podległości pracowników CSSTiRL, w tym
nauczycieli akademickich.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego (tekst
jednolity z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.);
2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 1842 z późn. zm.);
3) ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 882
z późn. zm.);
4) Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego – należy przez
to rozumieć „CSSTiRL”;
5) Wydziałach Współtworzących – należy przez to rozumieć Wydział Prawa
i Administracji oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.
§3
1. CSSTiRL jest międzywydziałową jednostką organizacyjną, której głównym
celem jest wspólne prowadzenie przez Wydziały Współtworzące studiów na kierunku
studiów samorząd terytorialny i polityka regionalna.
2. Do
CSSTiRL
stosuje
się
postanowienia
Statutu
dotyczące
międzywydziałowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1,
3 i 4 Statutu.
§4
1. W ramach celu określonego w § 3 pkt 1 Regulaminu, CSSTiRL organizuje
i prowadzi:
1) stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia;
2) studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.
2. CSSTiRL prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz wydawniczą.
3. Zadania określone w ust. 1 i ust. 2 mogą być prowadzone we współpracy
z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowowo-badawczymi.
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§5
1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 4, CSSTiRL samodzielnie
ustala organizację wewnętrzną oraz sprawy kadrowe, z zastrzeżeniem przepisów
Statutu dotyczących nadzoru.
2. CSSTiRL prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla
samodzielnych finansowo jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.
§6
Wydziały Współtworzące zapewniają:
1) minimum kadrowe określone przepisami wydanymi na podstawie ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym na kierunku/kierunkach studiów prowadzonych przez
CSSTiRL;
2) obsadę kadrową zajęć prowadzonych w CSSTiRL – stosownie do specjalizacji
pracowników Wydziałów Współtworzących. Liczba godzin zajęć prowadzonych
przez pracowników Wydziałów Współtworzących powinna być równa.
Rozdział 2
Organy CSSTiRL
Rada
§7
1. Organami CSSTiRL są:
1) Rada CSSTiRL, zwana dalej „Radą”;
2) Dyrektor CSSTiRL, zwany dalej „Dyrektorem”.
2. Rada, Dyrektor i zastępca Dyrektora do spraw studenckich wykonują
zadania określone w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim,
odpowiednio dla rady wydziału, dziekana i prodziekana.
§8
1. Radę powołuje Rektor na zasadach określonych w § 22 ust. 5 Statutu,
z zachowaniem wymagań, o których mowa w art. 67 ust. 4 Ustawy.
1)
2)
3)
4)

2. W skład Rady wchodzą:
dziekani Wydziałów Współtworzących;
Dyrektor oraz zastępca Dyrektora do spraw studenckich;
dwóch nauczycieli akademickich, powołanych na wniosek dziekanów Wydziałów
Współtworzących;
dwóch przedstawicieli studentów CSSTiRL.
3. Kadencja Rady rozpoczyna się dnia 1 września i upływa po 4 latach.

4. Kadencje przedstawicieli studentów w Radzie oraz terminy rozpoczęcia
i upływu kadencji, a także sposób wyłaniania przedstawicieli studentów określa
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
§9
1)
2)

3)

Do kompetencji Rady należy w szczególności:
ustalanie ogólnych kierunków działalności CSSTiRL;
uchwalanie planów i programów studiów, po zasięgnięciu opinii właściwego
organu samorządu studenckiego, oraz planów i programów studiów
podyplomowych;
uchwalanie szczegółowych zasad studiowania w CSSTiRL;
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przedstawianie Senatowi projektu szczegółowych zasad postępowania
rekrutacyjnego;
5) ustalanie zasad i procedur kontroli jakości procesu dydaktycznego;
6) uchwalanie terminów i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne
w CSSTiRL w danym roku akademickim;
7) ustalanie wysokości stawek wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne w danym
roku akademickim;
8) opiniowanie wniosku dziekanów Wydziałów Współtworzących skierowanego do
Rektora dotyczącego przyznania dodatków specjalnych dla Dyrektora i zastępcy
Dyrektora do spraw studenckich;
9) opiniowanie przedstawionego przez Dyrektora projektu planu rzeczowofinansowego CSSTiRL oraz wyrażanie zgody na wykorzystanie dodatniego salda
środków budżetowych i przychodów własnych z lat ubiegłych;
10) zatwierdzenie przedstawionego przez Dyrektora rocznego sprawozdania
z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
11) ocena działalności Dyrektora, w szczególności ocena przedstawionego przez
Dyrektora rocznego sprawozdania z działalności CSSTiRL;
12) wyrażanie opinii społeczności CSSTiRL w sprawach przedłożonych przez
Rektora, albo przez dziekanów Wydziałów Współtworzących.
4)

§ 10
Na pierwszym posiedzeniu w kadencji Rada wybiera spośród swoich członków
przewodniczącego rady. O dokonanym wyborze Dyrektor niezwłocznie zawiadamia
Rektora. Do dnia wyboru nowego przewodniczącego, funkcję przewodniczącego Rady
pełni przewodniczący poprzedniej kadencji.
§ 11
1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na
wniosek Dyrektora lub co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Rady.
2. Przewodniczący Rady powiadamia pisemnie członków Rady o terminie
i proponowanym porządku dziennym posiedzenia Rady, co najmniej na siedem dni
przed tym terminem.
§ 12
1. Rada podejmuje uchwały 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, a także w innych
sprawach osobowych oraz na wniosek co najmniej jednego członka Rady,
z wyłączeniem głosowania w sprawach formalnych, Rada podejmuje uchwały
w głosowaniu tajnym.
§ 13
Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który po zatwierdzeniu na
następnym posiedzeniu Rady jest podpisywany przez przewodniczącego Rady
i osobę sporządzającą protokół. Protokoły przekazywane są Rektorowi oraz
dziekanom Wydziałów Współtworzących.
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Dyrektor
§ 14
1. Rektor powołuje Dyrektora CSSTiRL po zasięgnięciu opinii dziekanów
Wydziałów Współtworzących w trybie określonym w § 22 ust. 3 Statutu.
2. Dyrektor jest kierownikiem CSSTiRL w rozumieniu postanowień § 22
Statutu.
3. Dyrektor może, w miarę potrzeby, powoływać pełnomocników do
wykonania określonych zadań.
4. Kadencja Dyrektora rozpoczyna się dnia 1 września roku wyborów i trwa do
dnia 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja.
§ 15
1. Dyrektor kieruje CSSTiRL, reprezentuje je na zewnątrz oraz jest
przełożonym pracowników i studentów CSSTiRL.
2. Do kompetencji Dyrektora należą wszystkie sprawy z zakresu działalności
CSSTiRL niezastrzeżone do kompetencji Rady.
3. Dyrektor w szczególności:
1) zapewnia prawidłową organizację toku studiów i czuwa nad prawidłowym
przebiegiem procesu kształcenia;
2) powołuje kierowników studiów;
3) przedstawia Rektorowi, za zgodą Rady, wnioski o zatrudnienie w CSSTiRL, oraz
ogłasza, po zasięgnięciu opinii Rady, konkursy na stanowiska nauczycieli
akademickich, zgodnie z § 94 Statutu oraz konkursy, zgodnie z § 138 Statutu;
4) prowadzi gospodarką finansową CSSTiRL na podstawie zatwierdzonego planu
finansowego;
5) opracowuje projekt planu finansowego CSSTiRL i przedstawia Radzie do
zaopiniowania nie później niż na miesiąc przed upływem okresu, który objęty jest
planem dotychczasowym;
6) opracowuje sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
i przedstawia Radzie do zatwierdzenia do końca stycznia każdego roku za rok
ubiegły. Dyrektor CSSTiRL przedstawia Rektorowi za pośrednictwem kanclerza
ds. ekonomicznych, do dnia 1 marca każdego roku, sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego za rok ubiegły;
7) opracowuje roczne sprawozdanie z działalności CSSTiRL i przedstawia Radzie do
zatwierdzenia w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku objętego planem.
Rozdział 3
Zastępca Dyrektora do spraw studenckich, kierownicy studiów i sekretariat
§ 16
1. Zastępca Dyrektora do spraw studenckich powoływany jest na wniosek
dziekanów przez Rektora w trybie określonym w § 22 ust. 4 Statutu.
2. Zastępca Dyrektora do spraw studenckich podejmuje czynności określone
w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim dla prodziekana oraz
czynności określone w szczegółowych zasadach studiowania w CSSTiRL.
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§ 17
1. Dyrektor może powołać spośród nauczycieli akademickich prowadzących
zajęcia w CSSTiRL kierowników studiów po zasięgnięciu opinii samorządu
studenckiego.
2. Zakres działania kierowników studiów określa Dyrektor.
§ 18
1. Sekretariat do spraw studenckich CSSTiRL zapewnia obsługę studiów
prowadzonych przez CSSTiRL.
2. Sekretariat Dyrektora zapewnia obsługę:
1) Dyrektora i zastępcy Dyrektora do spraw studenckich;
2) posiedzeń Rady.
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