
REGULAMIN JAGIELLOŃSKIEGO CENTRUM JĘZYKOWEGO 
 

§ 1 
Jagiellońskie Centrum Językowe, zwane dalej Centrum, jest międzywydziałową jednostką 
organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzącą działalność dydaktyczną, naukowo-
dydaktyczną i usługową w zakresie nauczania i doskonalenia znajomości języków obcych.  
 

§ 2 
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor UJ ds. dydaktyki. 
 

§ 3 
Do zadań Centrum należy w szczególności:  
1) prowadzenie działalności dydaktycznej w formie lektoratów dla studentów UJ; 
2) prowadzenie kursów językowych dla doktorantów i nauczycieli akademickich UJ; 
3) odpłatna działalność usługowa w zakresie nauczania języków obcych; 
4) prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języków obcych; 
5) prowadzenie działalności wydawniczej. 
 

§ 4 
1. Organami Centrum są Dyrektor Centrum i Rada Centrum.  
2. Strukturę wewnętrzną Centrum określa Rektor UJ w drodze zarządzenia.   
 

§ 5 
1. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Rektor UJ. Powołanie Dyrektora Centrum następuje 
po zakwalifikowaniu w drodze konkursu, którego kryteria określa Prorektor UJ ds. dydaktyki. 
2. Kadencja Dyrektora Centrum trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 października pierwszego roku, a kończy 
się 30 września ostatniego roku danej kadencji władz Uniwersytetu. Po upływie kadencji Dyrektor 
Centrum pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego dyrektora.  
3. Dyrektor Centrum kieruje działalnością Centrum, a w szczególności: 
1) reprezentuje Centrum na zewnątrz, w granicach udzielonego pełnomocnictwa;  
2) jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Centrum; 
3) dokonuje oceny pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
4) organizuje i nadzoruje pracę Centrum; 
5) opracowuje plany pracy dydaktycznej, szkoleniowej, wydawniczej i finansowej i przedstawia 
je Prorektorowi ds. dydaktyki; 
6) przedstawia Radzie Centrum i Prorektorowi UJ ds. dydaktyki coroczne sprawozdania z działalności 
Centrum; 
7) przedstawia Prorektorowi UJ ds. dydaktyki wnioski co do zatrudniania, zwalniania, awansowania, 
nagradzania,  i karania pracowników Centrum; 
8) wykonuje uchwały Rady Centrum;  
9) wykonuje inne sprawy zlecone przez Rektora UJ lub Prorektora UJ ds. dydaktyki. 
 

§ 6 
1. Dyrektor Centrum wykonuje swoje obowiązki z pomocą zastępcy dyrektora Centrum 
ds. dydaktycznych i zastępcy dyrektora Centrum ds. administracyjno-finansowych.   
2.  Zastępców dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Rektor UJ na wniosek Dyrektora Centrum 
na czas trwania kadencji dyrektora Centrum.  
3. Zakres obowiązków i uprawnień zastępców dyrektora określa Dyrektor Centrum w porozumieniu 
z Prorektorem UJ ds. dydaktyki. 
 

§ 7 
1.W skład Rady Centrum wchodzą: 
1) Dyrektor Centrum; 
2) zastępcy dyrektora Centrum; 
3) kierownicy zespołów językowych; 



4) pięciu przedstawicieli wydziałów wskazanych przez Prorektora UJ ds. dydaktyki. 
2. Członków Rady Centrum powołuje Rektor UJ na wniosek Prorektora UJ ds. dydaktyki.  
3. Kadencja Rady Centrum trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 października pierwszego roku, a kończy się 
30 września ostatniego roku danej kadencji władz Uniwersytetu. 
4. Rada Centrum wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.  
5. W posiedzeniach Rady Centrum biorą udział z głosem doradczym: 
1) po jednym przedstawicielu Samorządu Studentów UJ i Towarzystwa Doktorantów UJ; 
2)  osoby trzecie zaproszone przez Przewodniczącego Rady Centrum.  
6. Rada Centrum zbiera się nie rzadziej niż raz w semestrze. 
7. Posiedzenie Rady Centrum zwołuje Przewodniczący. Posiedzenie może być zwołane również 
na wniosek co najmniej połowy członków Rady.  
 

§ 8 
1. Rada Centrum jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Centrum. Do zadań Rady 
Centrum należy w szczególności: 
1) opiniowanie rocznego planu i kierunków rozwoju Centrum; 
2) opiniowanie sprawozdanie Dyrektora Centrum z wykonania planu; 
3) powoływanie stałych i doraźnych komisji do wykonania określonych zadań oraz dokonywanie 
oceny ich wykonania; 
4) opiniowanie wniosków w sprawach osobowych; 
5) opiniowanie planów działalności usługowej. 
2. Rada Centrum powołuje, zgodnie z § 156 ust. 2 Statutu UJ, komisję do przeprowadzenia konkursu 
na stanowiska, o których mowa w art. 110 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 
 

§ 9 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat. 
 
  


