
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 133 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 72 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin organizacyjny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Na podstawie § 35 ust. 6 Statutu UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny 

UMK z 2019 r., poz. 120) 

 

z a r z ą d z a  s i ę, co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, zwane dalej „Studium”, jest uniwersytecką 

jednostką dydaktyczną podległą rektorowi. 

2. Studium działa na podstawie Statutu UMK oraz niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

Nadzór nad działalnością Studium sprawuje rektor lub wyznaczony przez niego prorektor. 

 

Rozdział 2 

Zadania Studium 

 

§ 3 

1. Do podstawowych zadań Studium należy: 

1) organizowanie i prowadzenie nauczania języków obcych; 

2) doskonalenie procesu dydaktycznego. 

2. W zakresie działalności dydaktyczno-organizacyjnej Studium: 

1) prowadzi lektoraty ze specjalistycznych języków obcych objętych programem studiów 

na poszczególnych kierunkach lub specjalnościach zgodnie z Europejskim Systemem 

Opisu Kształcenia Językowego; 

2) organizuje egzaminy umożliwiające uzyskanie certyfikatów międzynarodowych  

i innych oraz poświadcza poziom biegłości językowej zgodnie z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego; 

3) weryfikuje tłumaczenia tytułów prac dyplomowych; 

4) prowadzi zajęcia w ramach projektów oraz inne odpłatne formy kształcenia  

w zakresie języków obcych; 
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5) świadczy odpłatne usługi tłumaczeniowe dla pracowników jednostek 

administracyjnych UMK; 

6) popularyzuje nauczanie języków obcych. 

3. Dorobek naukowy Studium jest afiliowany, w uzgodnieniu z przewodniczącym właściwej 

rady dyscypliny, do wydziału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej 

„Uniwersytetem”, do którego przyporządkowana jest dana dyscyplina naukowa zgodnie z 

zarządzeniem Nr 63 Rektora UMK z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia struktury 

wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 

r.; poz. 160). 

 

Rozdział 3 

Organizacja i zarządzanie Studium 

 

§ 4 

1. Organem jednoosobowym Studium jest dyrektor. 

2. W skład struktury organizacyjnej Studium wchodzą: 

1) Zespół Języka Angielskiego; 

2) Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny; 

3) Sekretariat. 

3. Szczegółowe zasady podległości służbowej pracowników Studium oraz zasady jego 

podległości organizacyjnej określa regulamin organizacyjny Uniwersytetu. 

4. Zakres działania dyrektora nie narusza kompetencji zastrzeżonych dla funkcji 

kierowniczych Uniwersytetu. 

5. Zmian organizacyjnych w strukturze Studium dokonuje rektor na wniosek dyrektora  

po zasięgnięciu opinii rady rektorskiej. 

 

§ 5 

1. Studium kieruje dyrektor. 

2. Dyrektor powoływany jest w drodze konkursu przez rektora na okres kadencji organów 

Uniwersytetu. 

3. Dyrektora odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii kolegium rektorskiego. 

4. Stanowiska dyrektora Studium nie można łączyć ze stanowiskiem kierownika zespołu 

językowego. 

5. Dyrektor działa przy pomocy jednego zastępcy. Zastępcę dyrektora powołuje rektor na 

wniosek dyrektora Studium, na okres kadencji organów Uniwersytetu, spośród 

pracowników Studium. 

6. Stanowiska zastępcy dyrektora nie można łączyć ze stanowiskiem kierownika zespołu 

językowego. 

 

§ 6 

Dyrektor w szczególności: 

1) reprezentuje Studium na zewnątrz w zakresie udzielonego przez rektora 

pełnomocnictwa; 

2) przygotowuje roczny plan pracy oraz sporządza sprawozdanie z jego wykonania; 

3) dysponuje przydzielonymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

4) ponosi odpowiedzialność materialną za stan składników majątkowych Studium; 

5) zgłasza rektorowi lub upoważnionemu przez niego prorektorowi wnioski w sprawach 

zatrudniania, awansowania i zwalniania pracowników oraz udzielania urlopów 

naukowych; 
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6) dokonuje oceny pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) występuje z wnioskiem do rektora o przyznanie odznaczeń państwowych, medali  

i nagród; 

8) powołuje komisje doraźne do realizacji określonych zadań oraz powołuje i odwołuje 

koordynatorów wydziałowych; 

9) występuje z wnioskiem do rektora o powołanie i odwołanie: 

a) zastępcy dyrektora Studium, 

b) kierowników zespołów językowych, 

10) występuje z wnioskiem do rektora o powołanie, likwidację lub przekształcenie zespołu 

językowego; 

11) określa zakres czynności dla zastępcy dyrektora, kierowników zespołów językowych, 

koordynatorów wydziałowych oraz pracowników Studium niebędących nauczycielami 

akademickimi; 

12) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochronę ppoż. zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

13) wykonuje inne zadania zlecone przez rektora lub upoważnionego przez niego 

prorektora lub wynikające z przepisów szczególnych. 

 

§ 7 

1. Do zakresu zadań zespołów należy realizacja zadań dydaktycznych i organizacyjnych. 

2. Decyzję o powołaniu, likwidacji lub przekształceniu zespołu językowego podejmuje 

rektor, na wniosek dyrektora. 

 

§ 8 

1. Kierownika zespołu językowego powołuje rektor na wniosek dyrektora Studium,  

na okres kadencji organów Uniwersytetu, spośród pracowników danego zespołu. 

2. Do zadań kierownika zespołu językowego należy w szczególności: 

1) przygotowanie rocznego planu pracy zespołu i sprawozdania z jego realizacji; 

2) przydzielanie pracownikom zajęć dydaktycznych; 

3) rozliczanie zaplanowanych i przepracowanych godzin w poszczególnych semestrach; 

4) organizowanie zastępstw; 

5) hospitowanie zajęć i bieżące ocenianie pracy członków zespołu; 

6) występowanie z inicjatywą przyjęcia, zwolnienia, awansowania i nagradzania 

pracowników zespołu; 

7) popieranie inicjatyw szkoleniowych, dydaktycznych i organizacyjnych, 

8) bieżąca współpraca z wydziałami; 

9) wykonywanie innych zadań ustalonych przez dyrektora Studium lub wynikających  

z przepisów szczególnych. 

 

Rozdział 4 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 9 

Zasady przyznawania Studium dodatkowych środków finansowych z tytułu prowadzenia 

odpłatnych form działalności dydaktycznej oraz zasady wynagradzania pracowników 

prowadzących odpłatne zajęcia określa rektor. 

 

§ 10 

1. Z dniem wejścia w życie regulaminu dotychczasowy kierownik Studium staje się jego 

dyrektorem. 
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2. Dyrektor powołany przed dniem wejścia w życie regulaminu pełni funkcję do końca 

kadencji organów Uniwersytetu 2020-2024.  

3. Rada powołana przed dniem wejścia w życie regulaminu działa do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

§ 11 

Zmian w regulaminie organizacyjnym Studium dokonuje rektor w drodze zarządzenia.  

 

§ 12 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Rady Rektorskiej na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. 

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


