Program szkolenia
„Prawne aspekty funkcjonowania UW”
Moduł fakultatywny Akademii Liderów
Prowadzący: prof. Adam Niewiadomski
Szkolenie dla kadry zarządzającej UW
14 i 15 kwietnia godz. 9:00-12:15
Szkolenie dwudniowe (8 godz. dyd.)

Opis:
Zajęcia „Prawne aspekty funkcjonowania UW” mają przybliżyć uczestnikom wiedzę o unormowaniach
prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce. Zaprezentowane zostaną także zagadnienia
dotyczące wewnętrznych aktów prawnych oraz podstawowych problemów wynikających z ich
tworzenia.

Cel zajęć:
• Zapoznanie uczestników z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi otoczenia prawnego szkolnictwa
wyższego.
• Wyjaśnienie na czym polega system prawa szkolnictwa wyższego.
• Przedstawienie unormowań dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania UW oraz zagadnień
praktycznych z tym związanych.
• Odpowiedź na pytanie o podstawowe regulacje prawne dotyczące szkolnictwa wyższego.
• Omówienie procesu tworzenia aktów prawnych na UW.
• Planowanie procesu decyzyjnego zgodnie z przepisami prawa.
• Zarządzanie procesem zatrudnienia pracowników.

Efekty kształcenia:
Uczestnicy podniosą kompetencje w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania Uniwersytetu
Warszawskiego, w tym zapoznają się z istniejącymi regulacjami w tym zakresie. Ponadto będą wiedzieli
jak powinien wyglądać proces legislacyjny na UW. Poznają także praktyczne aspekty budowania,
wydawania oraz promulgacji aktów prawnych.

Materiały:
Prezentacja dostępna na zajęciach

Lista lektur podstawowych:
• Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
• Statut Uniwersytetu Warszawskiego

Lista lektur uzupełniających:
• Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz; red. J. Woźnicki, Warszawa 2019

PROGRAM
Dzień pierwszy
I.

Podstawy prawne funkcjonowania uczelni publicznych w Polsce oraz Uniwersytetu
Warszawskiego
• Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
• Statut Uniwersytetu Warszawskiego,
• Ważniejsze regulaminy wewnątrzuniwersyteckie
• Źródła prawa na Uniwersytecie Warszawskim i ich znaczenie dla
funkcjonowania uczelni
• Rodzaje aktów prawnych wydawanych na Uniwersytecie
• Rola i znaczenie poszczególnych aktów prawnych

II.

Przerwa

III

Organizacja oraz procedury legislacyjne na Uniwersytecie Warszawskim – uwagi
praktyczne
•
•
•

Procedura legislacyjna aktu prawnego – czyli od pomysłu do wejścia w
życie – obserwacje praktyczne
Zmiana obowiązującego aktu prawnego
Zadania organów Uniwersytetu, podmiotów kolegialnych oraz osób
pełniących funkcje kierownicze – relacje kompetencyjne
Dzień drugi

I.

Podstawowe zasady tworzenia aktów prawnych na Uniwersytecie – teoria i praktyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relacje pomiędzy poszczególnymi organami na Uniwersytecie w
procesie tworzenia aktów prawnych
Procedury związane z tworzeniem aktów prawnych
Co to jest technika prawodawcza i kiedy się ją stosuje
Systematyzacja tekstu prawnego
Jednostki redakcyjne aktu prawnego,
Zasady prawidłowego stosowania definicji legalnych
Przywoływanie aktów prawnych zgodnie z Zasadami techniki
prawodawczej
Odesłania prawne – sposoby właściwego zastosowania
Promulgacja aktu prawnego

Prowadzący:
dr hab. dr Adam Niewiadomski, prof. ucz.

