Poz. 57
ZARZĄDZENIE NR 41
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Wydziału Geologii
Na podstawie 12 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190), w związku z uchwałą nr 42 Rady Wydziału Geologii z dnia
20 listopada 2020 r. zarządza się, co następuje:
§1
W Regulaminie Wydziału Geologii (Monitor UW z 2020 r. poz. 52) wprowadza
się zastępujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) laboratoria:
a) Laboratorium Geomikrobiologii i Geochemii Środowiska,
b) Laboratorium Geologii Stosowanej,
c) Laboratorium
Mikroskopii
Elektronowej,
Mikroanalizy
i
Dyfrakcji
Rentgenowskiej;”;
2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli katedra nie spełnia wymogów o których
mowa w ust. 2, ustala się okres maksymalnie do dwóch lat akademickich na
wypełnienie wymogów wynikających z zapisów regulaminowych.”;
3) w § 11 w ust. 3 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:
„2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich stanowiący co najmniej
15% członków Kolegium;
3) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
stanowiący nie więcej niż 5% członków Kolegium;”,
4) przedstawicieli doktorantów prowadzących badania na Wydziale w liczbie nie
więcej niż 5% członków Kolegium;”;
4) „Rozdział 5” oznacza się jako „Rozdział 6”;
5) w § 21 w ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
stanowiący nie więcej niż 5% członków Rady;
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7) przedstawiciele doktorantów prowadzących badania naukowe na Wydziale,
stanowiących nie więcej niż 5% członków Rady;”;
6) w § 23 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Wydziałowa Komisja Wyborcza przeprowadza wybory na zebraniach
wyborczych lub za pomocą sieci elektronicznej.”;
7) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach laboratorium mogą zostać wydzielone pracownie, dla których
Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika katedry która merytorycznie związana jest
z działalnością laboratorium, może powołać opiekuna pracowni.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: A. Z. Nowak
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