
 
ZARZĄDZENIE Nr 9/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 stycznia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii 

Społecznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) 

oraz § 12 ust. 3 pkt 9 lit. q Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się Regulamin Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 9/2022 
z dnia 18 stycznia 2022 r. 
 

 

REGULAMIN 

CENTRUM EDUKACJI PRAWNICZEJ I TEORII SPOŁECZNEJ 

 

§ 1 

1. Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej, zwane dalej "Centrum", działa jako 

jednostka organizacyjna w ramach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanego dalej „WPAE”. 

2. Centrum jest jednostką dydaktyczno-badawczą w strukturze WPAE. 

 

§ 2 

Centrum w zakresie swojej działalności używa nazwy polskiej „Centrum Edukacji 

Prawniczej i Teorii Społecznej”, w skrócie „CEPTS” lub nazwy angielskojęzycznej „Centre 

for Legal Education and Social Theory”, w skrócie „CLEST”. 

 

§ 3 

Do celów Centrum należy: 

1) integracja zewnętrzna wiedzy prawniczej z obszarami pozostałych nauk społecznych i 

humanistycznych; 

2) promowanie demokratycznej postawy obywatelskiej oraz wspieranie polityki praw 

człowieka; 

3) podnoszenie jakości kształcenia studentów i doktorantów w zakresie kompetencji 

społecznych oraz demokratycznych; 

4) rozwijanie w studentach i doktorantach umiejętności kreatywnego myślenia oraz 

współpracy w grupie i ukierunkowania na rozwiązywanie problemów; 

5) wzmacnianie efektywności sposobów nauczania i uczenia się studentów oraz 

doktorantów; 

6) popularyzowanie wyników badań nad edukacją prawniczą. 

 

§ 4 

Cele, o których mowa w § 3, Centrum realizuje w szczególności poprzez: 

1) prowadzenie i promowanie interdyscyplinarnych badań nad wiedzą i edukacją 

prawniczą, prawem i teorią społeczną oraz ekonomią polityczna, demokracją, 

konstytucjonalizmem oraz rządami prawa; 

2) opracowywanie i wprowadzanie nowoczesnych metod dydaktycznych; 

3) uzupełnianie programu studiów prawniczych i administracyjnych o zajęcia teoretyczne 

i praktyczne obejmujące społeczne oraz polityczne aspekty prawa; 

4) organizację konferencji, seminariów, warsztatów oraz spotkań popularno-naukowych; 

5) współpracę z kołami oraz organizacjami naukowymi; 

6) nawiązywanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi samorządami 

prawniczymi, ośrodkami akademickimi oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 5 

Zadania Centrum mogą być realizowane we współpracy z pracownikami , doktorantami 

oraz studentami Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i również pracownikami i doktorantami 

z innych ośrodków naukowych. 

 

§ 6 

1. Kierownika Centrum powołuje i odwołuje Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego po 

zaopiniowaniu przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na wniosek 

Dziekana WPAE.  

2. Z inicjatywy Kierownika Centrum, na wniosek Dziekana WPAE, Rektor może powołać 

maksymalnie dwóch zastępców Kierownika Centrum.  

3. Kierownik reprezentuje Centrum na zewnątrz.  



4. Do zadań Kierownika należy w szczególności: 

1) wyznaczanie, w porozumieniu z pracownikami, strategii naukowej i planów 

rozwoju Centrum przy jednoczesnym uwzględnianiu innowacyjności badań i ich 

znaczenia społecznego; 

2) organizowanie pracy pracowników Centrum. 

 

§ 7 

1. Zgromadzenie Ogólne stanowi forum wymiany poglądów pomiędzy pracownikami 

Centrum i osobami współpracującymi z  Centrum. 

2. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą wszyscy pracownicy Centrum oraz Badacze 

współpracujący z Centrum. 

3. Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego jest Kierownik Centrum. 

4. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę 

potrzeb. 

5. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego (zwołanie posiedzenia, rozpatrywanie spraw, 

głosowania i inne) mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, w tym środków zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami; 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych 

zasad bezpieczeństwa. 

6. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości zwołania posiedzenia w formie 

stacjonarnej lub zdalnej, Kierownik może zarządzić rozpatrzenie sprawy i głosowanie 

drogą obiegową przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Do przyjęcia 

uchwały w trybie obiegowym niezbędna jest zgoda więcej niż połowy członków 

Zgromadzenia. 

 

§ 8 

1. Kandydat na Badacza współpracującego z Centrum przedstawia opis planowanej 

działalności w ramach Centrum, oraz wykaz dokonań naukowych.  

2. Badacze współpracujący z Centrum mogą prowadzić w Centrum Edukacji Prawniczej i 

Teorii Społecznej badania i uczestniczyć w jego pracach.  

3. Na zasadach określonych w odrębnych aktach wewnętrznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego Badacz współpracujący z Centrum ma prawo do: 

1) używania afiliacji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii i Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej; 

2) składania wniosków grantowych przez Centrum; 

3) korzystania z poczty elektronicznej w domenie uwr.edu.pl; 

4) korzystania z karty bibliotecznej oraz dostępu do elektronicznych zasobów 

Biblioteki. 

4. Badacz współpracujący z Centrum zobowiązany jest do: 

1) aktywnego uczestnictwa w pracach naukowych oraz dydaktycznych Centrum 

Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej; 

2) promowania działalności Centrum; 

3) godnego reprezentowania Centrum przy okazji interwencji medialnych i 

wystąpień naukowych. 

5. Badacz współpracujący z Centrum zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury 

badawczej, adresu poczty elektronicznej oraz baz i innych zasobów Biblioteki w sposób 

zgodny z obowiązującymi na Uniwersytecie Wrocławskim przepisami i zasadami etyki. 

6. Naruszenie zasad współpracy może spowodować utratę statusu Badacza 

współpracującego z Centrum. 

 

§ 9 

1. Działalność Centrum jest finansowana ze środków budżetowych przyznawanych WPAE 

w ramach środków otrzymywanych przez Uniwersytet Wrocławski.  

2. Działalność Centrum może być także finansowana ze środków pozabudżetowych oraz 

środków celowych zewnętrznych. 



3. Na swoją działalność Centrum może ponosić koszty nie wyższe niż przyznane środki.  

 

§ 10 

1. Sprawozdania z działalności Centrum sporządzane są przez Kierownika Centrum raz w 

roku w języku polskim. W języku angielskim sporządza się skróconą wersję 

sprawozdań. 

2. Najpóźniej do 20 lutego, sprawozdania przekazywane są Dziekanowi WPAE. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

zarządzeń Rektora, na wniosek Dziekana WPAE, zaopiniowany przez Radę Wydziału. 

 

 


