Załącznik do uchwały nr 61/2009
Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W
WARSZAWIE
§1
Studium Języków Obcych, zwane dalej „Studium”, jest ogólnouczelnianą jednostką
organizacyjną utworzoną w celu prowadzenia lektoratów języków obcych. Bezpośredni
nadzór nad działalnością studium sprawuje prorektor właściwy ds. kształcenia.
§2
Działalność Studium regulują:
1) Statut UKSW,
2) niniejszy Regulamin.
§3
Do zadań Studium należy w szczególności:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

kształcenie językowe studentów UKSW;
ocena znajomości języków obcych studentów UKSW zgodnie z
obowiązującymi standardami kształcenia;
ocena znajomości języków obcych doktorantów zgodnie z przepisami
dotyczącymi egzaminu doktorskiego;
przeprowadzanie egzaminów z języków obcych zgodnie z
posiadanymi przez Studium uprawnieniami;
współpraca z innymi jednostkami prowadzącymi działalność
dydaktyczną w zakresie kursów językowych;
wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Senatu oraz
zarządzeń Rektora.
§4

1. Działalność dydaktyczna Studium finansowana jest dla studiów stacjonarnych
z budżetu UKSW, a dla studiów niestacjonarnych ze środków własnych
wydziałów, w wysokości ustalonej w planie rzeczowo-finansowym.

2. Studium może prowadzić odpłatne kursy języków obcych dla studentów,
doktorantów i pracowników UKSW. Środki finansowe z tej działalności
pozostają w dyspozycji Studium w zakresie określonym uchwałą Senatu.
§5
Na Uniwersytecie działa Rada Studium Języków Obcych jako organ opiniodawczy
Rektora. Skład i kompetencje Rady Studium Języków Obcych określa Statut UKSW.
§6
Działalnością Studium kieruje kierownik Studium, którym może być nauczyciel
akademicki zatrudniony w UKSW w pełnym wymiarze czasu pracy. Zasady powoływania i
odwoływania kierownika Studium oraz jego zadania określa Statut UKSW.
§7
1.W ramach Studium działają następujące zespoły:
1) zespół ds. jakości kształcenia, którego zadaniem jest dbanie o poziom
oferty dydaktycznej Studium;
pracowników
Studium
2) zespół
naukowy
zrzeszający
zainteresowanych pracą naukową, którego zadaniem jest
upowszechnianie wiedzy filologicznej wśród pracowników i
studentów UKSW;
3) zespół dydaktyczny zajmujący się koordynacją działalności
dydaktycznej Studium oraz wspieraniem rozwoju zawodowego
pracowników Studium.
2. Kierownik Studium może powołać inne zespoły w ramach statutowych zadań
Studium.
3. Pracami zespołów kierują kierownicy zespołów wybierani przez członków zespołów i
zaopiniowani przez Radę SJO.

