
Załącznik do 
Zarządzenia Nr 71/2013 
z dnia 31 grudnia 2013 r. 

REGULAMIN 
Architektura Krajobrazu 

Jednostka Międzywydziałowa 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. „Architektura Krajobrazu" jest jednostką międzywydziałową, współtworzoną przez: 
a) Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 
b) Wydział Ogrodniczy, 

stanowiące Strony porozumienia, zawartego w celu prowadzenia wspólnie kierunku 
studiów Architektura krajobrazu. 

2. „Architektura Krajobrazu" jako jednostka międzywydziałowa (dalej: Jednostka) działa na 
podstawie Statutu i niniejszego regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez 
Rektora. 

3. Pod względem merytorycznym Jednostka podlega Prorektorowi ds. Dydaktycznych i 
Studenckich. 

§2 
Zadania Jednostki 

1. Zadaniem Jednostki jest obsługa administracyjna i organizacyjna kierunku studiów 
Architektura krajobrazu prowadzonego wspólnie przez Strony porozumienia, o którym 
mowa w § 1, ust 1. 

2. Do zadań Jednostki należy w szczególności: 
a) organizacja procesu dydaktycznego i prowadzenie obsługi administracyjnej 

kierunku studiów Architektura krajobrazu; 
b) organizacja współpracy z innymi ośrodkami prowadzącymi kształcenie na kierunku 

studiów Architektura krajobrazu w kraju i za granicą, w zakresie bezpośrednio 
związanym z prowadzeniem działalności dydaktycznej; 

c) organizacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym w 
szczególności w zakresie organizowania praktyk studenckich; 

d) organizacja działań zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia na kierunku 
studiów prowadzonym wspólnie; 

e) zgłaszanie wniosków do właściwych organów w sprawach związanych z 
kształceniem i prowadzeniem działalności dydaktycznej. 
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§3 
Struktura organizacyjna Jednostki 

1. W strukturze organizacyjnej Jednostki funkcjonują: 
a) Kierownik; 
b) Rada Kierunku. 

2. Obsługę administracyjną Jednostki i toku studiów sprawuje Sekretariat. W zakresie 
obsługi procesu dydaktycznego na kierunku studiów Architektura krajobrazu Sekretariat 
wykonuje wszystkie zadania realizowane przez dziekanaty. 

3. Jednostka korzysta ze składników majątku Uniwersytetu Rolniczego pozostających w 
dyspozycji Dziekanów współtworzących wydziałów. 

§ 4 
Kierownik Jednostki 

1. Kierownika Architektury Krajobrazu (dalej: Kierownik Jednostki) powołuje Rektor z 
własnej inicjatywy lub na wspólny wniosek Dziekanów, po zasięgnięciu opinii właściwych 
Rad Wydziałów. Wniosek Dziekanów wymaga pozytywnej opinii Samorządu Studentów 
Architektury Krajobrazu. 

2. Kierownik Jednostki podlega bezpośrednio Dziekanom wydziałów prowadzących kierunek 
wspólnie. 

3. Kierownik Jednostki w szczególności: 
1) Podejmuje decyzje dotyczące bieżącego zarządzania działalnością Jednostki, 

reprezentuje Jednostkę na zewnątrz oraz zwołuje posiedzenia i przewodniczy 
posiedzeniom Rady Kierunku; 

2) Koordynuje i podejmuje współpracę z innymi ośrodkami prowadzącymi kształcenie na 
kierunku studiów Architektura krajobrazu w kraju i za granicą, w zakresie bezpośrednio 
związanym z prowadzeniem działalności dydaktycznej; 

3) Inicjuje i koordynuje działania zmierzające do poprawy bazy laboratoryjnej 
wykorzystywanej do realizacji kształcenia na kierunku studiów Architektura krajobrazu; 

4) W zakresie administrowania oraz nadzoru nad działalnością dydaktyczną na kierunku 
studiów Architektura krajobrazu posiada stosowne pełnomocnictwa Dziekanów 
wydziałów prowadzących kierunek wspólnie. W tym zakresie Kierownik 

a) ustala szczegółowy plan zajęć dydaktycznych prowadzonych na kierunku; 
b) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących studiów i studentów oraz rozpatruje 

indywidualne sprawy studentów w pierwszej instancji; 
c) powołuje pełnomocników, w tym przede wszystkim Pełnomocnika ds. Jakości 

Kształcenia, powierzając im zadania wynikające z obowiązujących w Uczelni 
przepisów dotyczący działalności dydaktycznej; 

d) zatwierdza tematy prac dyplomowych po zasięgnięciu opinii właściwych Rad 
Wydziału lub upoważnionej przez nie Rady Kierunku; 

e) powołuje komisje ds. przeprowadzenia egzaminu dyplomowego; 
f) opracowuje harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych i w porozumieniu z 

kierownikami jednostek organizacyjnych współpracujących wydziałów powołuje 
komisje do oceny prowadzenia zajęć. 
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5) Przedkłada wnioski do właściwych Rad Wydziału dotyczące: 
a) planów studiów i programów kształcenia oraz tworzenia lub znoszenia 

specjalności w ramach kierunku studiów; 
b) zlecania prowadzenia przedmiotów nauczycielom akademickim oraz osobom 

spoza współpracujących Wydziałów lub Uczelni; 
c) limitu przyjęć i trybu przyjmowania na studia oraz składu komisji rekrutacyjnej; 
d) wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki, co do których 

wymagana jest uchwała Rady Wydziału. 
6) Przygotowuje plan rzeczowo-finansowy Jednostki i przedstawienie go do 

zatwierdzenia oraz składa sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 
Jednostki właściwym Radom Wydziału. 

4. Kierownik Jednostki kładzie szczególny nacisk na inicjowanie i podejmowanie działań 
zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia na kierunku studiów Architektura 
krajobrazu i w tym zakresie ma obowiązek składania Radom Wydziału rocznych sprawozdań 
z działalności Jednostki. Po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych 
do minimum kadrowego kierunku, przedkłada na koniec roku akademickiego właściwym 
Radom Wydziału ocenę efektów kształcenia, stanowiącą podstawę doskonalenia programu 
kształcenia. 

§5 
Rada Kierunku 

1. Rada Kierunku jest ciałem opiniującym w sprawach bezpośrednio dotyczących realizacji 
procesu nauczania oraz w sprawach jakości kształcenia na kierunku studiów Architektura 
krajobrazu. 

2. Rada Kierunku stanowi reprezentację nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze 
studentami kierunku studiów Architektura krajobrazu i reprezentację studentów tego 
kierunku. 

3. W skład Rady Kierunku wchodzi Kierownik Jednostki jako przewodniczący oraz: 
a) 3 nauczycieli akademickich, w tym dwóch posiadających co najmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego, reprezentujących Wydział Inżynierii Środowiska i 
Geodezji; 

b) 3 nauczycieli akademickich, w tym dwóch posiadających co najmniej stopień 
naukowy doktora habilitowanego, reprezentujących Wydział Ogrodniczy; 

c) 2 nauczycieli akademickich, w tym jeden posiadający co najmniej stopień naukowy 
doktora habilitowanego, nie będących pracownikami jednej ze współpracujących 
Stron; 

d) 3 studentów oddelegowanych przez Samorząd Studentów Architektury Krajobrazu. 
4. Nauczycieli akademickich wyszczególnionych w ust. 3 powołują w skład Rady Kierunku 

właściwe Rady Wydziału. W porozumieniu z Kierownikiem Jednostki, kandydatury 
nauczycieli zgłaszają: 

a) wyszczególnionych w ust. 3, lit. a i b - Dziekani współpracujących wydziałów; 
b) wyszczególnionego w ust. 3, lit. c — Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, w 

porozumieniu z Dziekanem wydziału, właściwym co do zatrudnienia dla kandydata. 
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5. Członkowie Rady Kierunku mają obowiązek uczestniczenia w jej pracach oraz w komisjach 
powoływanych przez Kierownika Jednostki. W skład komisji mogą być powoływane osoby 
spoza Rady Kierunku. 

6. Nauczyciele akademiccy wybrani do Rady Kierunku zachowują swoje dotychczasowe prawa 
i obowiązki w macierzystych wydziałach. 

7. Do kompetencji Rady Kierunku należy w szczególności: 
a) opiniowanie planów studiów i programów kształcenia oraz tworzenia lub znoszenia 

specjalności w ramach kierunku studiów; 
b) opiniowanie zleceń prowadzenia przedmiotów nauczycielom akademickim oraz 

osobom spoza współpracujących Wydziałów lub Uczelni; 
c) opiniowanie limitu przyjęć i trybu przyjmowania na studia oraz składu komisji 

rekrutacyjnej; 
d) opiniowanie tematów prac dyplomowych z upoważnienia właściwych Rad Wydziału; 
e) z inicjatywy Kierownika Jednostki wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących 

funkcjonowania jednostki i realizacji kształcenia na kierunku studiów Architektura 
krajobrazu, w tym w szczególności opinii dotyczących jakości kształcenia. 

8. Rada Kierunku przynajmniej raz w roku akademickim poświęca jedno ze swoich posiedzeń 
zagadnieniom dotyczącym doskonalenia jakości kształcenia na kierunku studiów Architektura 
krajobrazu, wykorzystując w tym zakresie informacje zgromadzone w wyniku stosowania 
Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia. 

9. Rada Kierunku przeprowadza analizę informacji zawartych w dokumentacji przygotowanej 
przez Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia i formułuje wnioski dla właściwych komisji 
wydziałowych, Rad Wydziału i Dziekanów. 

10. W zakresie formułowania wniosków dotyczących doskonalenia programu kształcenia Rada 
Kierunku współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, uwzględnia wyniki 
monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów oraz wyniki przeprowadzonych 
analiz zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy. 

§6 
Zasady gospodarki finansowej 

1. Jednostka jest podmiotem wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w rozumieniu 
„Regulaminu wewnętrznej gospodarki finansowej UR". Planowanie i wydatkowanie 
środków następuje zgodnie z zasadami dotyczącymi jednostek ogólnouczelnianych. 

2. Organami właściwymi do zatwierdzania i przyjmowania sprawozdania z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego są Rady Wydziałów prowadzących kierunek wspólnie. 

3. Źródłem przychodów Jednostki są środki: 
a) wydzielone z dotacji podstawowej przez Dziekanów współtworzących wydziałów; 
b) dotacje celowe; 
c) opłaty studentów kierunku studiów Architektura krajobrazu; 
d) inne środki wygospodarowane przez Jednostkę. 

4. Szczegółowe zasady wydzielania środków z dotacji podstawowej określone w ust. 3, lit. a 
ustalają corocznie Dziekani współpracujących wydziałów w porozumieniu z 
Kierownikiem Jednostki, stosując w tym celu obowiązujący w Uczelni algorytm podziału 
środków finansowych. 
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5 Wysokość środków finansowych wydzielonych dla Jednostki powinna zrównoważyć: 
a) koszty obsługi administracyjnej, 
b) koszty zajęć rozliczanych na podstawie umów cywilno-prawnych; 
c) objęte planem wydatków koszty działalności kulturalnej, naukowej i sportowej 

studentów kierunku studiów Architektura krajobrazu, 
d) inne koszty stanowiące koszty własne Jednostki. 

6. W ramach przyznanych przez Rektora pełnomocnictw środkami finansowymi Jednostki 
dysponuje Kierownik Jednostki. 

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem obowiązują odpowiednie zapisy 
Statutu oraz innych wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Rolniczego. 

R e k t o r 


