Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3. Do 31 sierpnia 2020 r. siedziba Instytutu
Filozofii UW, a od 1 września 2020 r. – Wydziału Filozofii UW

Tabliczka przy wejściu do Instytutu Filozofii UW

Specjalne posiedzenie Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW w dniu 10 marca 2020 r.
zwołane w celu wyrażenia opinii w sprawie powstania Wydziału Filozofii i Wydziału
Socjologii

Ogłoszenie wyników głosowania Rady WFiS nad uchwałą nr 17/2020 z dnia 10 marca
2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wydziału Filozofii
i Socjologii w Wydział Filozofii i Wydział Socjologii (oddano 72 głosy, na tak 56, na nie
9, wstrzymujących się 7)

Poz. 165
UCHWAŁA NR 528
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu instytutów w wydziały
Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
1. Wyraża się opinię o przekształceniu Instytutu Historycznego w Wydział
Historii.
2. Opinia Senatu jest pozytywna.
§2
1. Wyraża się opinię o przekształceniu Instytutu Archeologii w Wydział
Archeologii.
2. Opinia Senatu jest pozytywna.
§3
1. Wyraża się opinię o przekształceniu Instytutu Filozofii w Wydział Filozofii.
2. Opinia Senatu jest pozytywna.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor UW: M. Pałys

Uchwała nr 528 Senatu UW z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii
o przekształceniu instytutów w wydziały

Poz. 262
ZARZĄDZENIE NR 124
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie przekształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii
4 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190), w związku z uchwałą nr 528 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu instytutów
w wydziały (Monitor UW z 2020 r. poz. 165), zarządza się, co następuje:

1. Przekształca się z dniem 1 września 2020 r. Instytut Filozofii w Wydział
Filozofii.
2. Wydział Filozofii i Socjologii z dniem 1 września 2020 r. staje się Wydziałem
Socjologii.
1. Organizację wewnętrzną oraz zasady finansowania Wydziału Filozofii
określa Regulamin Wydziału Filozofii, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Organizację wewnętrzną oraz zasady finansowania Wydziału Socjologii
określa Regulamin Wydziału Socjologii, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3
1. Wydziałowi Filozofii z dniem 1 października 2020 r. powierza się
organizację i realizację kształcenia:
bioetyka, studia prowadzone:
1)
a)
b)
c)
2) na
filozofia, studia prowadzone:
a)
niestacjonarnych,
b)
pierwszego stopnia i drugiego stopnia,
m;
c) na profilu
3)
International Studies in Philosophy, studia prowadzone:
a)
b)

1

c) na profilu
m;
d) w języku angielskim;
4) na kierunku kognitywistyka, studia prowadzone:
a)
stacjonarnych,
b)
pierwszego stopnia,
c) na profilu
m;

2. Wydział Socjologii przejmuje wszystkie zobowiązania i uprawnienia
Instytutu Socjologii wynikające z umów, porozumień i innych dokumentów
podpisanych przez Wydział Filozofii i Socjologii, a także określone w uchwałach,
decyzja
uchwałami Rady Wydziału Filozofii i Socjologii oraz zawartymi porozumieniami;

2. Wskazuje się, że radą dydaktyczną właściwą dla kierunk
1 pkt 1-3
1) bioetyka;
2) filozofia;
3) International Studies in Philosophy.
3. Wskazuje się, że radą dydaktyczną właściwą dla
mowa w ust. 1 pkt 4
1) kognitywistyka;
2) kognitywistyka (Cognitive Science);

m

4. Wydziałowi Socjologii z dniem 1 października 2020 r. powierza się
organizację i realizację kształcenia:
1)
socjologia, studia prowadzone:
a)
stacjonarnych,
b)
pierwszego stopnia,
c) na profilu
m,
d)
stacjonarnych i niestacjonarnych,
e)
drugiego stopnia,
f)
2)
socjologia cyfrowa, studia prowadzone:
a)
stacjonarnych,
b)
drugiego stopnia,
c) na profilu
m;
3)
język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad
dyskursem, studia prowadzone:
a)
stacjonarnych,
b)
drugiego stopnia,
c) na profilu
m.

Dla potrzeb wyborczych na kadencję 2020-2024:
1) czynności wyborcze na Wydziale Filozofii oraz na Wydziale Socjologii
przeprowadza dotychczasowa Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filozofii
i Socjologii do czasu wybrania komisji wyborczych Wydziału Filozofii i Wydziału
Socjologii, w szczególności Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filozofii
i Socjologii przeprowadza czynności związane z wyborem członków Senatu,
2) przed dniem 1 września 2020 r. czynności wyborcze, o których mowa w pkt 1
przeprowadza się dla Wydziału Filozofii – w dotychczasowym Instytucie Filozofii;
dla Wydziału Socjologii – w dotychczasowym Instytucie Socjologii; pracownicy
dotychczasowego Wydziału Filozofii i Socjologii wykonujący swoje obowiązki poza
Instytutem Filozofii i Instytutem Socjologii składają komisji wyborczej oświadczenie
w którym miejscu będą wykonywać swoje prawa wyborcze;
3) pracownicy wykonujący swoje obowiązki w dotychczasowym Instytucie Filozofii
i dotychczasowym Instytucie Socjologii wybierają ją po jednym Senatorze do dnia
30 października 2020 r.;
4) czynności wyborcze związane z wyłonieniem podmiotów kolegialnych oraz
wskazania osób pełniących funkcje kierownicze określone w Regulaminie
Wydziału Filozofii oraz Regulaminie Wydziału Socjologii dokonuje się do dnia
30 października 2020 r.;
5) czynności przewidziane w pkt 1, 3 i 4 mogą być dokonane przed dniem 1 września
2020 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys

5. Wskazuje się, że radą dydaktyczną właściwą dla kierunk
4
1) socjologia;
2) socjologia cyfrowa;
3) język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem.
6. Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Filozofii i Socjologii pełni swoją
funkcję do czasu powołania Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Filozofii oraz
Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Socjologii;

1. Wydział Filozofii przejmuje wszystkie zobowiązania i uprawnienia Instytutu
Filozofii wynikające z umów, porozumień i innych dokumentów podpisanych przez
Wydział Filozofii i Socjologii, a także określone w uchwałach, decyzjach organów
Uniwersytetu oraz innych instytucji, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady
Wydziału Filozofii i Socjologii oraz zawartymi porozumieniami.
2

3

Zarządzenie nr 124 Rektora UW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przekształcenia
Wydziału Filozofii i Socjologii

Spotkanie społeczności Wydziału Filozofii 31 sierpnia 2020 r. o północy w budynku
przy ul. Krakowskie Przedmieście 3

15 października 2020 r. Odsłonięcie tabliczki z nazwą wydziału przed wejściem do
budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Stoją od lewej: prof. Ewa Krogulec
(Prorektor UW ds. rozwoju), prof. Paweł Łuków (Dziekan WFZ), prof. Bogdan
Dziobkowski (Prodziekan ds. studenckich WFZ)

Tabliczka z nazwą nowego wydziału przed wejściem do budynku przy ul. Krakowskie
Przedmieście 3

15 października 2020 r. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na
Wydziale Filozofii UW. Stoją od lewej: prof. Bogdan Dziobkowski, prof. Paweł Łuków,
prof. Ewa Krogulec, prof. Stanisław Krajewski
Fot. Bogdan Dziobkowski (zdjęcia 1–5)
Krystian Szczęsny (zdjęcia 6–8)

