
 

 

 

 

 

Uchwała Nr 27/2017 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia struktury decyzyjnej/zarządzania na kierunku ochrona 

środowiska prowadzonym przez Międzywydziałowe Studium Ochrony 

Środowiska  

 

Na podstawie § 23 ust.2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Wydziału 

Nauk Biologicznych UWr uchwala, co następuje:   

 

§ 1. Rada Wydziału Nauk Biologicznych zatwierdza opis struktury decyzyjnej/zarządzania 

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym przez Międzywydziałowe Studium Ochrony 

Środowiska, który stanowi załącznik do uchwały.   

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 

Dziekan: dr hab. prof. Dariusz Skarżyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opis struktury decyzyjnej/zarządzania na kierunku ochrona środowiska (OŚ) 

prowadzonym przez Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (MSOŚ) 

na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr). 

 

§ 1 

Kierunku ochrona środowiska jest prowadzony przez jednostkę międzywydziałową MSOŚ, 

tworzoną przez dwa wydziały: (i) Wydział Nauk Biologicznych (WNB) oraz (ii) Wydział 

Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (WNoZiKŚ), zgodnie z aktualnie obowiązującym 

Regulaminem organizacyjnym Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska 

(Uchwała Nr 108/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 

r – załącznik nr 1). 

§ 2 

Proces dydaktyczny na kierunku ochrona środowiska jest realizowany w jednostce 

międzywydziałowej MSOŚ zgodnie z Regulaminem Studiów UWr (Uchwała Senatu Nr 

26/2015 z dnia 25 marca 2015) oraz aktualny załącznik do Regulaminu Studiów dla 

kierunku OŚ, zatwierdzony przez Radę MSOŚ oraz Rady WNB i WNoZIKŚ 

(http://www.msos.uni.wroc.pl/index.php?site=studia&sub=regulamin_studiow– załącznik 

nr 2). 

§ 3 

Nad prawidłowym procesem dydaktycznym na kierunku ochrona środowiska 

realizowanym przez MSOŚ, czuwa Rada MSOŚ reprezentowana na zewnątrz przez 

Dyrektora MSOŚ. Ponadto Rada MSOŚ opiniuje i zatwierdza wnioski dotyczące 

działalności dydaktycznej MSOŚ, przygotowane przez Zespół ds. Jakości Kształcenia 

MSOŚ i Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia MSOŚ. 

§ 4 

Wnioski dotyczące procesu dydaktycznego na MSOŚ, przygotowywane przez Radę MSOŚ 

trafiają do Kierowników Dziekanatów WNB i WNoZiKŚ, a następnie są zatwierdzane jako 

Zarządzenia Dziekanów (WNB i WNoZiKŚ) lub trafiają pod obrady Rad Wydziałów WNB i 

WNoZIKŚ gdzie finalnie przyjmują formę odpowiednich Uchwał Rad Wydziałów.  

§ 5 

Dostęp do bazy lokalowej i technicznej niezbędnej do realizacji zadań dydaktycznych i 

organizacyjnych MSOŚ oraz koszty związane z działalnością dydaktyczną oraz 

ewentualnymi przychodami MSOŚ jest uregulowany w Porozumieniu dotyczącym 

funkcjonowania MSOŚ z dnia 22.09.2014 zawartym pomiędzy WNB oraz WNoZiKŚ 

(załącznik nr 3). 

§ 6 

Podział kompetencji w sprawie podejmowania decyzji, podpisywania dokumentów oraz 

roli i kompetencji Dyrektora MSOŚ reguluje Porozumienie w sprawie podejmowania 

decyzji i podpisów dokumentów w MSOŚ z dnia 22.09.2014 zawarte pomiędzy WNB oraz 

WNoZiKŚ (załącznik nr 4). 

§ 7 

Pozostałe sprawy dotyczące podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem MSOŚ, a 

nieuregulowane w porozumieniach wymienionych w § 5 i 6, są rozpatrywane w trybie 

pilnym na spotkaniach Dyrektora MSOŚ z Dziekanami WNB i WNoZiKŚ. Spotkania te, 

zwoływane są na prośbę Dyrektora MSOŚ. 

§ 8 

Dyrektor MSOŚ, każdorazowo na prośbę Dziekanów WNB i WNoZiKŚ, jednak nie rzadziej 

niż raz w semestrze danego roku akademickiego spotyka się z Dziekanami obu wydziałów 

tworzących MSOŚ w celu przedstawienia aktualnej sytuacji dydaktycznej na kierunku OŚ 

prowadzonym przez MSOŚ. Każdorazowo ze spotkania sporządzana jest notatka 

służbowa.  

§ 9 

Studenci kierunku ochrona środowiska MSOŚ posiadają swoje indywidualne konta w 

Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 

§ 10 



 

Obsługą studentów kierunku ochrona środowiska zajmują się pracownicy Dziekanatu 

MSOŚ oraz Dyrektor MSOŚ w ramach swojego dyżuru. Czas pracy Dziekanatu MSOŚ oraz 

kompetencje pracowników podane są na stronie internetowej MSOŚ 

(www.msos.uni.wroc.pl). O wszystkich ewentualnych zmianach studenci informowani są 

przez stronę www (zakładka Aktualności) oraz bezpośrednio na tablicy ogłoszeń przy 

Dziekanacie MSOŚ.  

§ 11 

Studenci kierunku ochrony środowiska MSOŚ mają dostęp do programów wymiany 

studenckiej (MOST oraz ERASMUS+) poprzez koordynatorów programów przypisanych 

bezpośrednio do kierunku ochrona środowiska MSOŚ. Informację na temat programów 

MOST i ERASMUS+ oraz kontaktu z koordynatorami znajduje się na stronie internetowej 

MSOŚ. 

§ 12 

Studenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące procesu dydaktycznego. Szczegóły 

postępowania na kierunku ochrona środowiska MSOŚ reguluje Procedura składania skarg 

i wniosków dotyczących procesu dydaktycznego (załącznik 5). 
 

 

 

 

 

 


