Załącznik nr 1
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.

Narodowy Kongres Nauki odbędzie się w Krakowie we wrześniu 2017
roku.
Kongres zostanie poprzedzony cyklem comiesięcznych konferencji programowych w różnych
ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji dyskutowane będą najważniejsze
problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje
rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa
2.0.
Narodowy Kongres Nauki zajmie się przeglądem potencjału badawczego Polski i refleksją
nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Rada
Narodowego Kongresu Nauki, będzie wspierać Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w kształtowaniu debat programowych poprzedzających Kongres. Do Rady Kongresu
zaproszeni zostali liderzy środowiska akademickiego z Polski. W konferencjach
przygotowujących Narodowy Kongres Nauki wezmą udział także wybitni przedstawiciele nauki
z całego świata.
W najbliższych miesiącach zaplanowane są niżej wymienione konferencje programowe
Narodowego Kongresu Nauki:






Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość
kształcenia?
o Data konferencji: 29‐30 marca 2017 r.
o Współorganizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
o https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja‐lublin‐29‐30‐03‐2017/
Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian
o Data konferencji: 26‐27 kwietnia 2017 r.
o Współorganizator: Politechnika Gdańska.
o https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja‐gdansk‐26‐27‐04‐2017/
Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego.
o Data konferencji: 25‐26 maja 2017 r.
o Współorganizator: Politechnika Łódzka we współpracy z Uniwersytetem
Łódzkim.
o https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja‐lodz‐25‐26‐05‐2017/



Warsztaty / wysłuchania publiczne mające na celu zebranie informacji nt. Potencjalnych
pomysłów na kwestie zarządzania i ustroju uczelni w nowej ustawie. Jednocześnie jest to
sposób na poszukiwanie kompromisowych rozwiązań w tym zakresie.
o Data konferencji: 5‐6 czerwca 2017 r.
o Współorganizator: Uniwersytet Warszawski.



Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.
o Data konferencji: 19‐20 czerwca 2017 r.
o Współorganizator: Uniwersytet Warszawski.
o https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja‐warszawa‐19‐20‐06‐2017/

Załącznik nr 2
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.

Informacja o umowach
Zgodnie z § 35 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego Biuro Współpracy
z Zagranicą informuje, że od dnia 17.02.2017 r. wpłynęły oryginały umów
o bezpośredniej współpracy:
1) z Shinshu University (Japonia) – umowa ogólnouniwersytecka podpisana dnia
14.02.2017 r. na wniosek Wydziału Orientalistycznego;
2) z Shinshu University (Japonia) – umowa ogólnouniwersytecka dotycząca
wymiany badawczej pracowników naukowych podpisana dnia 14.02.2017 r. na
wniosek Wydziału Orientalistycznego;
3) z Shinshu University (Japonia) – umowa ogólnouniwersytecka dotycząca
wymiany studenckiej podpisana dnia 14.02.2017 r. na wniosek Wydziału
Orientalistycznego;
4) z University of Dar es Salaam (Tanzania) – umowa wydziałowa podpisana dnia
6.03.2017 r. na wniosek Wydziału Historycznego;
5) z Universidad Nacional Autónoma de México (Meksyk) – umowa
ogólnouniwersytecka dotycząca wymiany studenckiej, podpisana dnia
1.03.2017 r. na wniosek uczelni zagranicznej;
6) z Seville University (Hiszpania) – umowa wydziałowa podpisana dnia
1.03.2017 r. na wniosek Wydziału Prawa i Administracji;
7) z Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki (Ukraina) –
umowa wydziałowa, dotycząca utworzenia Przedstawicielstwa Centrum Promocji
Polskich Nauk Prawnych, podpisana dnia 2.03.2017 r. na wniosek Wydziału
Prawa i Administracji

Załącznik nr 3
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 68
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu
zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim
Na podstawie art. 86c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)
zwanej dalej „Ustawą”, mając na uwadze znaczenie dla gospodarki narodowej
udostępniania na cele związane z komercjalizacją efektów wysiłku intelektualnego
pracowników Uniwersytetu na zasadach otwartego dostępu do nich, Senat
Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie
Warszawskim, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 314 Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2011 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.)
z tym, że:
1) do rezultatów twórczych i utworów wytworzonych przed dniem 1 października
2014 r. stosuje się postanowienia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony
własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego załącznik
nr 1 do uchwały nr 314 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia
2011 r. z późniejszymi zmianami, z zastrzeżeniem pkt 4-6;
2) do rezultatów twórczych i utworów wytworzonych w okresie od dnia
1 października 2014 r. do dnia wejścia w życie Regulaminu stosuje się
postanowienia Regulaminu nabywania korzystania i ochrony własności
intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego załącznik nr 1 do
uchwały nr 314 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2011 r.
z późniejszymi zmianami, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności
innowacyjnej (Dz.U. poz. 1933), z zastrzeżeniem pkt 4-6;
3) do rezultatów twórczych i utworów powstałych po dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały stosuje się postanowienia załączonego Regulaminu, z zastrzeżeniem
pkt 4-6;
4) do umów dotyczących praw do wyników badań naukowych będących
wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu
scalonego wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny lub
prac rozwojowych oraz do know-how związanego z tymi wynikami, zawartych
przed dniem 1 października 2014 r. stosuje się przepisy Ustawy w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 października 2014 r.;

5) do komercjalizacji wyników badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem
użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego,
wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny lub prac
rozwojowych, powstałych przed dniem 1 października 2014 r oraz do know-how
związanego z tymi wynikami stosuje się przepisy Ustawy w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 października 2014 r.;
6) do postępowań dotyczących komercjalizacji, o których mowa w art. 86e ust. 1
Ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., wszczętych
i niezakończonych do tej daty, stosuje się przepisy Ustawy w brzmieniu
obowiązującym przed 31 grudnia 2016 r.
§3
1. Nadzór nad wdrażaniem w praktyce postanowień Regulaminu i ustalanie,
w razie potrzeby, szczegółowych procedur postępowania w sprawach związanych
z realizacją tych postanowień powierza się Rektorowi.
2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, decyzje w sprawach objętych
Regulaminem podejmuje Rektor. Rektor może udzielić pełnomocnictwa do
podejmowania w jego imieniu decyzji w powyższych sprawach.
3. Rektor ogłosi angielskojęzyczne tłumaczenie Regulaminu do wykorzystania
w ramach współpracy międzynarodowej Uniwersytetu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys

Załącznik
do uchwały nr 68 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną
na Uniwersytecie Warszawskim

REGULAMIN
ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
§1
Zakres podmiotowy
Postanowienia Regulaminu stosuje się do:
1) pracowników Uniwersytetu;
2) studentów i doktorantów Uniwersytetu, stażystów, stypendystów, naukowców
wizytujących oraz innych osób, jeżeli przewiduje to umowa zawarta między
Uniwersytetem a tymi osobami.
§2
Zakres przedmiotowy
1. Regulamin określa:
1) prawa i obowiązki Uniwersytetu, pracowników oraz studentów i doktorantów
w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw
własności przemysłowej;
2) zasady wynagradzania Twórców;
3) zasady i procedury Komercjalizacji.
2. Uniwersytet może udostępnić pracownikom, studentom, doktorantom oraz
innym osobom swój majątek w celu wykorzystania go w procesie Komercjalizacji lub
do świadczenia usług naukowo-badawczych. Szczegółowe zasady korzystania
z majątku Uniwersytetu są uregulowane odrębnie.
§3
Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) „Jednostka organizacyjna” – oznacza jednostkę wymienioną w § 11 ust. 1 pkt 1-4
Statutu Uniwersytetu;
2) „Kierownik jednostki organizacyjnej” – oznacza dziekana wydziału, dyrektora lub
kierownika w przypadku innej niż wydział Jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
3) „Know-how” – oznacza informacje o charakterze technicznym, technologicznym,
handlowym lub organizacyjnym, mające znaczenie dla działalności Uniwersytetu;
4) „Komercjalizacja bezpośrednia” i „Komercjalizacja pośrednia” – użyte
w znaczeniu określonym przez Ustawę, natomiast w przypadku użycia określenia
„Komercjalizacja” bez przymiotnika rozumie się pod nim „Komercjalizację
bezpośrednią” i „Komercjalizację pośrednią”;
5) „Komisja” – oznacza Komisję ds. Zarządzania Własnością Intelektualną
działającą na podstawie Regulaminu;
6) „Prace rozwojowe” – oznaczają prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.);
7) „Rezultat Twórczy” – oznacza wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe,
topografie układów scalonych, wyhodowane albo odkryte i wyprowadzone

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

odmiany roślin, programy komputerowe, bazy danych chronione prawem sui
generis lub prawem autorskim, Know-how oraz utwory będące efektem prac
rozwojowych;
„Spółka celowa” – oznacza UWRC Sp. z o.o. w Warszawie, która jest spółką
celową Uniwersytetu w rozumieniu art. 86a ust. 1 Ustawy;
„Twórca” – oznacza osobę, która jest autorem lub współautorem Rezultatu
Twórczego lub Utworu;
„Uniwersytet” – oznacza Uniwersytet Warszawski;
„UOTT” – oznacza Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii stanowiący
centrum transferu technologii w rozumieniu art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy;
„Ustawa” – oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
„Utwór” – oznacza utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.),
z wyjątkiem utworów stanowiących Rezultat Twórczy;
„Utwór naukowy” – oznacza Utwór stanowiący rezultat naukowego procesu
poznawczego, zorientowany na przedstawienie obiektywnie istniejącej
rzeczywistości;
„Utwór Pracowniczy” – oznacza Utwór stworzony w wyniku wykonywania
obowiązków ze stosunku pracy.
§4
Rezultaty Twórcze

1. Prawa do Rezultatu Twórczego stworzonego w wyniku wykonywania
przez Twórcę obowiązków ze stosunku pracy z Uniwersytetem przysługują
Uniwersytetowi.
2. W przypadku Rezultatu Twórczego będącego programem komputerowym,
stworzonego w wyniku wykonywania przez Twórcę obowiązków ze stosunku pracy
z Uniwersytetem, Uniwersytetowi przysługuje prawo do:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wprowadzania,
wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu
komputerowego;
2) tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian układu lub jakichkolwiek
innych zmiany w programie komputerowym;
3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu programu komputerowego lub
jego kopii.
3. W przypadku Rezultatu Twórczego będącego bazą danych, stworzonego
w wyniku wykonywania przez Twórcę obowiązków ze stosunku pracy
z Uniwersytetem, Uniwersytetowi przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania
danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w części istotnej co do jakości lub
ilości. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu, Uniwersytet z chwilą
ustalenia bazy danych nabywa również wyłączne prawo korzystania z bazy danych
i rozporządzania nią na polach eksploatacji określonych w § 13 ust. 1 Regulaminu.
4. W odniesieniu do Rezultatów Twórczych innych, niż stworzone w wyniku
wykonywania przez Twórcę obowiązków ze stosunku pracy z Uniwersytetem,
postanowienia ust. 1-3 powyżej stosuje się odpowiednio, chyba że umowa między
Uniwersytetem a Twórcą stanowi inaczej.

§5
Obowiązki Twórcy w związku z Rezultatem Twórczym
1. Twórca obowiązany jest:
1) powiadomić UOTT na formularzu Powiadomienia o Rezultacie Twórczym
niezwłocznie po stworzeniu Rezultatu Twórczego;
2) podjąć
wszelkie
czynności
umożliwiające
Uniwersytetowi
ochronę,
Komercjalizację i korzystanie z Rezultatu Twórczego;
3) współpracować z UOTT w celu zapewnienia ochrony prawnej Rezultatu
Twórczego i jego Komercjalizacji;
4) nie ujawniać informacji poufnych dotyczących Rezultatu Twórczego bez
uprzedniej pisemnej zgody UOTT;
5) nie podejmować działań zmierzających do Komercjalizacji Rezultatu Twórczego
bez uprzedniej zgody Uniwersytetu.
2. Wzór formularza Powiadomienia o Rezultacie Twórczym, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, ustala Rektor, uwzględniając potrzebę uzyskania od Twórcy danych
pozwalających na skuteczną ochronę Rezultatu Twórczego, a także zapewniających
możliwość należytej realizacji interesu Uniwersytetu oraz Twórcy.
§6
Działania na rzecz Komercjalizacji Rezultatu Twórczego
1. Rezultaty Twórcze, do których prawa przysługują Uniwersytetowi, mogą
być przedmiotem Komercjalizacji.
2. Komercjalizacji bezpośredniej dokonuje UOTT.
3. Komercjalizacji pośredniej dokonuje Spółka celowa.
4. Komercjalizację prowadzi się z uwzględnieniem najlepszych praktyk oraz
z zachowaniem zasad uczciwego obrotu.
5. Umowy dotyczące Komercjalizacji Rezultatów Twórczych wymagają przed
ich zawarciem przez Uniwersytet zaopiniowania przez UOTT.
§7
Decyzja o Komercjalizacji Rezultatu Twórczego
1. Na podstawie analizy Powiadomienia o Rezultacie Twórczym, informacji
i dokumentów od innych jednostek Uniwersytetu oraz ewentualnych ekspertyz
zewnętrznych Uniwersytet decyduje o Komercjalizacji, biorąc pod uwagę potencjał
rynkowy lub społeczny Rezultatu Twórczego oraz potwierdzenie gotowości
współfinansowania kosztów przez Jednostkę organizacyjną Twórcy.
2. W terminie czternastu dni od dnia przekazania Uniwersytetowi
Powiadomienia o Rezultacie Twórczym Twórca może złożyć UOTT w formie
pisemnej oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem na niego praw do
Rezultatu Twórczego objętego Powiadomieniem o Rezultacie Twórczym.
3. W przypadku złożenia przez Twórcę oświadczenia o zainteresowaniu
przeniesieniem na niego praw do Rezultatu Twórczego, Uniwersytet decyduje
o Komercjalizacji Rezultatu Twórczego w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia
przez Twórcę takiego oświadczenia.

4. Wzór oświadczenia Twórcy o zainteresowaniu przeniesieniem na niego
praw do Rezultatu Twórczego ustala Rektor.
5. Uniwersytet niezwłocznie powiadamia na piśmie Twórcę i Kierownika
jednostki organizacyjnej Twórcy o rozstrzygnięciu w sprawie Komercjalizacji.
§8
Zasady finansowania ochrony prawnej Rezultatu Twórczego
1. Jednostka organizacyjna Twórcy pokrywa 50% kosztów związanych ze
zgłoszeniem Rezultatu Twórczego do ochrony prawnej oraz utrzymaniem ochrony
prawnej Rezultatu Twórczego w przypadku jej udzielenia. Pozostałą część kosztów
pokrywa Uniwersytet z środków w dyspozycji Rektora z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeśli umowa o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego nakłada
na Uniwersytet obowiązek dokonania zgłoszenia patentowego, a w opinii UOTT
niecelowe jest ubieganie się o ochronę prawną, wszystkie koszty, o których mowa
w ust. 1, pokrywa Jednostka organizacyjna Twórcy.
§9
Rezygnacja z Komercjalizacji Rezultatu Twórczego
1. W razie rezygnacji przez Uniwersytet z Komercjalizacji Rezultatu
Twórczego lub w razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 3
Regulaminu, Uniwersytet w terminie 30 dni składa Twórcy ofertę, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, przeniesienia przez Uniwersytet na Twórcę:
1) praw do Rezultatu Twórczego,
2) nośników przekazanych przez Twórcę, na których utrwalono Rezultat Twórczy.
2. Przyjęcie oferty przez Twórcę wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Przeniesienie przez Uniwersytet praw do Rezultatu Twórczego na Twórcę
na podstawie przyjętej oferty następuje odpłatnie. Jeśli Twórca jest pracownikiem
Uniwersytetu, wysokość należnego Uniwersytetowi wynagrodzenia wynosi 5%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej
w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Wzór oferty, o której mowa w ust. 1 powyżej, ustala Rektor.
5. Postanowień § 7 oraz niniejszego paragrafu nie stosuje się, gdy badania
naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone:
1) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub
prace, przewidującej zobowiązanie Uniwersytetu do przeniesienia praw do
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz
innego podmiotu niż strona umowy (badania lub prace zlecone);
2) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub
wykorzystywania określają odmienny niż w Ustawie i Regulaminie sposób
dysponowania Rezultatami Twórczymi.

§ 10
Podział środków z Komercjalizacji Rezultatu Twórczego
uzyskanych przez Uniwersytet
1. Twórcy przysługuje 50% wartości środków uzyskanych przez Uniwersytet
lub Spółkę celową z Komercjalizacji Rezultatu Twórczego, obniżonych o 25%
kosztów bezpośrednio związanych z tą Komercjalizacją, które zostały poniesione
przez Uniwersytet lub Spółkę celową.
2. Jeśli Rezultat Twórczy stworzyło wielu Twórców, wskazana w ust. 1 kwota
przysługuje im w częściach – proporcjonalnie do wkładu twórczego określonego
w Powiadomieniu o Rezultacie Twórczym.
3. W przypadku braku odrębnych ustaleń, środki z Komercjalizacji Rezultatu
Twórczego, o których mowa w ust. 1, pomniejszone o wynagrodzenie Twórcy,
podlegają w ramach Uniwersytetu podziałowi po połowie między Jednostkę
organizacyjną Twórcy a środki w dyspozycji Rektora.
4. W razie braku potwierdzenia gotowości współfinansowania kosztów przez
Jednostkę organizacyjną Twórcy lub w braku realizacji tego współfinansowania,
Jednostce organizacyjnej Twórcy nie przysługuje udział w środkach, o których mowa
w ust. 3 powyżej.
§ 11
Podział środków z Komercjalizacji Rezultatu Twórczego
uzyskanych przez Twórcę
1. Uniwersytetowi przysługuje 25% wartości środków uzyskanych przez
Twórcę z Komercjalizacji Rezultatów Twórczych, o których mowa w § 9 ust. 3
Regulaminu, obniżonych przez Twórcę o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio
związanych z Komercjalizacją, które zostały poniesione przez Twórcę.
2. Twórca jest obowiązany do niezwłocznego informowania UOTT na piśmie
o wszelkich środkach uzyskanych z Komercjalizacji Rezultatu Twórczego.
3. Do końca stycznia Twórca jest obowiązany do złożenia pisemnego
oświadczenia, że informacje, o których mowa w ust. 2, przekazane UOTT
w poprzednim roku kalendarzowym były kompletne i zgodne ze stanem rzeczywistym
albo że nie uzyskał w poprzednim roku kalendarzowym żadnych środków
z Komercjalizacji.
4. Twórca jest obowiązany do zachowania wszelkiej dokumentacji księgowej
i finansowej dotyczącej przychodów i kosztów bezpośrednio związanych
z Komercjalizacją oraz niezwłocznego okazania jej UOTT na jego żądanie.
§ 12
Przeniesienie na Twórcę praw do Rezultatu Twórczego
1. Uniwersytet może przenieść na Twórcę prawa do Rezultatu Twórczego,
jeżeli po podjęciu decyzji o Komercjalizacji nastąpi zmiana okoliczności
uzasadniająca zaniechanie dalszej Komercjalizacji.

2. Zasady przeniesienia przez Uniwersytet praw do Rezultatu Twórczego na
Twórcę określa umowa. Przeniesienie praw nie może naruszać zobowiązań
Uniwersytetu, wpływać na ograniczenie możliwości prowadzenia prac badawczorozwojowych lub dydaktycznych, ani prowadzić do niemożliwego do zażegnania
konfliktu interesów Twórcy.
3. Umowy dotyczące przeniesienia przez Uniwersytet praw do Rezultatu
Twórczego na Twórcę wymagają opinii Komisji.
§ 13
Utwory Pracownicze
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Uniwersytet nabywa z chwilą stworzenia
Utworu Pracowniczego, innego niż Utwór naukowy, autorskie prawa majątkowe na
następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką
egzemplarzy utworu, w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi,
reprograficznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi,
fonograficznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi,
w dowolnym systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich rodzajach
nośników, w tym także trwałym lub czasowym wprowadzeniu do pamięci
komputera lub innego urządzenia elektronicznego;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Autorskie prawa majątkowe do Utworu naukowego przysługują Twórcy,
z wyjątkiem Utworu naukowego stanowiącego Rezultat Twórczy.
3. Twórca może opublikować lub w inny sposób rozpowszechniać Utwór
naukowy na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią, pod warunkiem, że
ujawnienie takiego utworu nie doprowadzi do pozbawienia ochrony prawnej
Rezultatów Twórczych, do których prawa przysługują Uniwersytetowi. Twórca
obowiązany jest do umieszczania obok swojego nazwiska pełnej nazwy
Uniwersytetu.
4. Uniwersytet zobowiązuje się nie wykonywać prawa pierwszeństwa
publikacji w odniesieniu do Utworów naukowych, do których prawa przysługują
Twórcy.
§ 14
Utwory inne niż Utwory Pracownicze
1. Autorskie prawa majątkowe do Utworu, który nie jest Utworem
Pracowniczym, przysługują Twórcy.
2. Autorskie prawa majątkowe do Utworu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
Uniwersytet nabywa z chwilą przyjęcia Utworu na polach eksploatacji wskazanych
w § 13 ust. 1 Regulaminu, chyba że umowa między Uniwersytetem a Twórcą stanowi
inaczej.

§ 15
Umowy zawierane przez Uniwersytet
1. Przed dopuszczeniem do pracy naukowo-badawczej studentów,
doktorantów, stażystów, stypendystów, naukowców wizytujących lub innych osób
niepozostających z Uniwersytetem w stosunku pracy, Kierownik jednostki
organizacyjnej jest zobowiązany zawrzeć umowę zapewniającą nabycie praw do
Rezultatów Twórczych przez Uniwersytet. Umowy powinny zawierać zobowiązanie
do przestrzegania Regulaminu w zakresie objętym umową, w szczególności do
Powiadomienia o Rezultacie Twórczym oraz współpracy przy jego ochronie
i Komercjalizacji.
2. Wzory umów, o których mowa w ust. 1, w językach polskim i angielskim,
ustala Rektor.
3. Każda zawierana przez Uniwersytet umowa, w związku z realizacją której
może dojść do stworzenia Rezultatu Twórczego, powinna zawierać postanowienia
dotyczące praw do tego Rezultatu Twórczego oraz zobowiązanie do przestrzegania
postanowień Regulaminu.
4. Do obowiązków Kierownika jednostki organizacyjnej należy dążenie do
zapewnienia Uniwersytetowi w umowach, o których mowa w ust. 3, praw wyłącznych
do Rezultatów Twórczych, a gdyby było to niemożliwe – innych praw.
5. Przed zawarciem przez Uniwersytet umowy, o której mowa w ust. 3,
Kierownik jednostki organizacyjnej zwraca się do UOTT o opinię w odniesieniu do
postanowień dotyczących zapewnienia praw Uniwersytetu do Rezultatów Twórczych.
6. Zawarcie umowy, na mocy której prawa do Rezultatów Twórczych
stworzonych przez pracownika Uniwersytetu delegowanego do innej jednostki
naukowej lub organizacji badawczej miałyby przysługiwać innemu podmiotowi,
wymaga zgody UOTT i Kierownika jednostki organizacyjnej.
7. Umowa Uniwersytetu z Twórcą może regulować prawa do Rezultatu
Twórczego lub tryb jego Komercjalizacji w sposób odmienny od postanowień
Regulaminu. Umowa taka wymaga opinii Komisji.
§ 16
Komisja ds. Zarządzania Własnością Intelektualną
1. Komisja składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym jednego
pracownika UOTT.
2. Rektor powołuje przewodniczącego i pozostałych członków Komisji na
czteroletnią kadencję.
3. Rektor może odwołać przewodniczącego i członków Komisji przed
upływem kadencji.
4. Komisja wyraża opinie w formie uchwał. Podjęcie uchwały wymaga
bezwzględnej większości głosów.

5. Do zadań Komisji należy:
1) opiniowanie projektów umów, o których mowa w § 12 ust. 3 Regulaminu;
2) opiniowanie projektów umów, o których mowa w § 15 ust. 7 Regulaminu;
3) prowadzenie, za zgodą stron, mediacji w ewentualnych sporach pomiędzy
Twórcą a Uniwersytetem powstałych w związku z zarządzaniem własnością
intelektualną;
4) inicjowanie zmian w niniejszym Regulaminie.
§ 17
Postanowienia końcowe
1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, rozstrzygnięcia w sprawach objętych
Regulaminem podejmuje Rektor.
2. Rektor może udzielić upoważnienia do podejmowania rozstrzygnięć,
o których mowa w ust. 1.
3. Naruszenie przez pracownika Uniwersytetu postanowień Regulaminu
stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. Uniwersytet może dochodzić swoich
praw na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
Załącznik nr 4
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 69
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wyboru uzupełniającego członka
Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020
Na podstawie § 71 w związku z § 72 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego
(tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) w związku z uchwałą
nr 50 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej
w kadencji 2016-2020 (Monitor UW z 2017 r. poz. 24) Senat Uniwersytetu
Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
Wybiera się dr. hab. Sylwestra Gardockiego z Wydziału Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji
2016-2020 spośród grup społeczności akademickiej, o których mowa w § 2 pkt 1-3
Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys

Załącznik nr 5
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 70
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczących wniosków o przyznanie nagród
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich
Na podstawie § 4 oraz § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla
nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1462) Senat Uniwersytetu
Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
Wyraża się pozytywną opinię w sprawie wniosków o przyznanie nagród
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego następującym nauczycielom akademickim:
1) dr Mikołaj Sławkowski-Rode z Wydziału Filozofii i Socjologii – nagroda za
osiągnięcia naukowe, II stopnia;
2) dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic z Wydziału Neofilologii – nagroda za
osiągnięcia dydaktyczne, indywidualna;
3) prof. dr hab. Piotr Bała z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego – nagroda za
osiągnięcia organizacyjne, I stopnia;
4) prof. dr hab. Eleonora Zielińska z Wydziału Prawa i Administracji – nagroda za
całokształt dorobku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys

Załącznik nr 6
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 71
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów
prowadzonego przez Wydział Chemii
Na podstawie art. 7 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 r. poz. 1311), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego
(tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu
Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
Zatwierdza się efekty kształcenia dla kierunku studiów chemia (Chemistry)
prowadzonego przez Wydział Chemii – studia w języku angielskim, drugiego stopnia,
stacjonarne o profilu ogólnoakademickim w ramach obszaru nauk ścisłych, dziedziny
nauk chemicznych oraz dyscypliny chemia, stanowiące załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do studentów
rozpoczynających studia począwszy od roku akademickiego 2017/2018.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys

Załącznik
do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów
prowadzonych przez Wydział Chemii

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Tabela odniesienia efektów kształcenia zdefiniowanych dla programu kształcenia do charakterystyk drugiego stopnia
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej
na poziomie 4 – poziomy 6-7
nazwa kierunku studiów: chemia
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
profil kształcenia: ogólnoakademicki
obszar kształcenia: obszar nauk ścisłych

symbol efektów
kształcenia dla
programu
kształcenia

odniesienie do
charakterystyk drugiego
oznaczenie
stopnia Polskiej Ramy
stosowanym
kwalifikacji typowych dla
symbolem
kwalifikacji uzyskanych
z jakiego obszaru
w ramach szkolnictwa
jest efekt
wyższego po uzyskaniu
kształcenia
kwalifikacji pełnej na
poziomie 4

efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04

ma rozszerzoną wiedzę o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych
i przyrodniczych, oraz o jej znaczenia dla rozwoju ludzkości
zna podstawy biochemii i rozumie znaczenie zjawisk chemicznych w procesach
zachodzących w przyrodzie ożywionej
zna podstawy chemii jądrowej i rozumie znaczenie promieniotwórczości
w nauce, technice i medycynie
zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej
wspomagającej badania naukowe w chemii
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P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

K_W05

K_W06
K_W07
K_W08
K_W09
K_W10
K_W11
K_W12

K_W13
K_W14
K_W15

posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wybranej specjalizacji
chemicznej pozwalającą na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi
dla tej specjalizacji i pozwalające na samodzielną pracę badawczą
ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do ilościowego opisu zjawisk
i procesów chemicznych właściwych dla danej specjalizacji chemicznej
zna i rozumie, oraz potrafi samodzielnie wytłumaczyć, matematyczny opis
podstawowych zjawisk i procesów chemicznych
posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu metod obliczeniowych
właściwych dla danej specjalizacji chemicznej
zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania służący do obliczeń
symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych
zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej
wspomagającej badania naukowe w danej specjalizacji chemicznej
posiada dobrą orientację w aktualnych kierunkach rozwoju chemii
i najnowszych odkryciach naukowych w danej specjalizacji chemicznej
posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady
bezpiecznego postępowania z chemikaliami, oraz selekcji i utylizacji odpadów
chemicznych. Zna podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem
chemicznym, potrafi też w sposób odpowiedzialny stosować tę wiedzę w pracy
zawodowej (w tym – dokonywać analizy ryzyka)
ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych i etycznych
związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz
prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii
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P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

P7S_WG

Ś

Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01
K_U02
K_U03

K_U04
K_U05
K_U06
K_U07

K_U08

K_U09
K_U10

K_U11
K_U12

potrafi posługiwać się technikami biochemii i wykorzystywać proste procesy
biologiczne w chemii i technice
potrafi analizować problemy z zakresu chemii jądrowej, potrafi ocenić jej
znaczenie i zagrożenia dla społeczeństwa
potrafi zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze
w ramach danej specjalności chemicznej, konieczne dla wyjaśnienia
postawionego problemu
posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania doświadczeń
w ramach swojej specjalności chemicznej
posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań
teoretycznych w ramach swojej specjalności chemicznej
potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie
obliczeń teoretycznych w ramach swojej specjalności chemicznej
potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie
doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a także
przedyskutować błędy pomiarowe
posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na korzystanie
z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji, oraz
umiejętność oceny rzetelności pozyskanych informacji
potrafi zastosować zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych,
a także pracować w zespołach interdyscyplinarnych
potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie
przygotowanego opracowania pisemnego (referatu, rozprawy) zawierającego
opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki, oraz
przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych podobnych badań
potrafi dyskutować o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i przyrodniczych,
oraz o jej znaczeniu dla rozwoju naszej cywilizacji
potrafi w sposób zrozumiały także dla niespecjalistów przedstawić wyniki
najważniejszych odkryć dokonanych w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych
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Ś

P7S_UW

Ś

P7S_UW

Ś

P7S_UW, P7S_UK

Ś

P7S_UW, P7S_UK

Ś

P7S_UW

Ś

P7S_UW

Ś

P7S_UW

Ś

P7S_UW, P7S_UK

Ś

P7S_UW, P7S_UK

Ś

P7S_UW, P7S_UK

Ś

P7S_UK

Ś

K_U13

K_U14
K_U15

K_U16

K_U17

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne
umiejętności korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych), w tym
także obcojęzycznych
potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku
polskim i angielskim, na tematy dotyczące wybranych zagadnień chemicznych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając
z różnych źródeł
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim
i angielskim, na tematy dotyczące wybranych zagadnień chemicznych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając
z różnych źródeł
zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się podstawową
literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (na poziomie B2+)

P7S_UW, P7S_UU

Ś

P7S_UW, P7S_UK
P7S_UW, P7S_UK

Ś
Ś

P7S_UW, P7S_UK

Ś

P7S_UW, P7S_UK

Ś

P7S_KK, P7S_KR,
P7S_UU
P7S_KK, P7S_KO

Ś

P7S_KK, P7S_KR

Ś

P7S_KK, P7S_KR

Ś

P7S_KK, PS7_UK,
P7S_KR

Ś

P7S_KK, P7S_KO

Ś

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01
K_K02
K_K03

K_K04
K_K05
K_K06

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi
samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także obcojęzycznej
potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie
realizowane zadania związane z pracą zespołową
posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji
wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.
Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega
zasad etyki zawodowej
potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować
na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów, jak i niespecjalistów
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
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Ś

Załącznik nr 7
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 72
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów prowadzonych przez Wydział Chemii
Na podstawie art. 7 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 r. poz. 1311) oraz art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 1846 z późn. zm.) i § 30 pkt 13 Statutu Uniwersytetu
Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.)
Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
Senat zatwierdza profil i program kształcenia studiów prowadzonych przez
Wydział Chemii na kierunku studiów chemia (Chemistry) – studia w języku
angielskim, drugiego stopnia, stacjonarne o profilu ogólnoakademickim w ramach
obszaru nauk ścisłych, dziedziny nauk chemicznych oraz dyscypliny chemia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do studentów
rozpoczynających studia począwszy od roku akademickiego 2017/2018.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys
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Załącznik nr 8
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 73
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia recenzji prof. Eleonory Zielińskiej
dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) i § 30
pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r.
poz. 150 z późn. zm.) w związku z wnioskiem w sprawie recenzji
prof. Eleonory Zielińskiej, przedłożonym przez Rektora, Senat Uniwersytetu
Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
Przyjmuje się recenzję prof. Eleonory Zielińskiej z Wydziału Prawa
i Administracji dorobku prof. Jacques’a Leroy’a – kandydata do tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys
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Załącznik nr 9
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 74
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie powołania recenzenta
dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz
§ 30 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW
z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) w związku z wnioskiem w sprawie recenzji
prof. Janusza Adamowskiego przedłożonym przez Rektora, Senat Uniwersytetu
Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
Powołuje się prof. Janusza Adamowskiego z Wydziału Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii na recenzenta dorobku ks. Federico Lombardiego − kandydata
do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys
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Załącznik nr 10
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 75
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu
„Regenerative Mechanisms for Health” International Research Agenda Unit
Na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz
§ 12 ust. 2 i § 24 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW
z 2015 r. poz. 150 z póżn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia,
co następuje:
§1
Wyraża się pozytywną opinię w sprawie utworzenia jednostki wspólnej
„Regenerative Mechanisms for Health” International Research Agenda Unit
na podstawie porozumienia zawartego z Centrum Medycznym Uniwersytetu GeorgaAugusta w Getyndze.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys
Załącznik nr 11
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 76
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity:
Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego
postanawia, co następuje:
§1
Wyraża się pozytywną opinię w sprawie likwidacji Centrum Badań
Przedklinicznych i Technologii Uniwersytetu Warszawskiego – ogólnouczelnianej
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego w rozumieniu § 23 ust. 1 pkt 2
Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys
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Załącznik nr 12
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 77
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zlecenia przez Ministra Edukacji Narodowej
wykonania zadania w dziedzinie nauczania
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz
§ 30 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW
z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co
następuje:
§1
Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zlecenia Uniwersytetowi
Warszawskiemu przez Ministra Edukacji Narodowej wykonania w roku 2017 zadania
w dziedzinie nauczania polegającego na opracowaniu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych
dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
niepełnosprawnych:
 niewidomych,
 słabowidzących,
 mających trudności w uczeniu i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących,
słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
uczęszczających do klas I, IV i VII szkoły podstawowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys
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Załącznik nr 12
do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu
z dnia 22 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 78
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 16 Statutu
Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) Senat
Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sajzy,
gmina Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 38/1 o powierzchni 1,4988 ha oraz działka nr 42
o powierzchni 0,0800 ha, stanowiącej Stację Terenową Wydziału Biologii, dla której
Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr OL1E/00048964/6.
§2
Środki finansowe pochodzące ze zbycia nieruchomości, o której mowa w § 1
przeznacza się na rozbudowę i modernizację Stacji Terenowej w Urwitałcie Wydziału
Biologii.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys
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