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Zarządzenie Nr 126/20 
 
z dnia 9 października 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
zmieniające Regulamin Centrum Języków Obcych, wprowadzony zarządzeniem Nr 123/18 z 
dnia 19 grudnia 2018 r.  
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 19 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, zarządzam, co następuje:       
 

§ 1 
W Regulaminie Centrum Języków Obcych, wprowadzonym zarządzeniem Nr 123/18 z dnia 
19 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Centrum Języków Obcych, zwane dalej Centrum jest jednostką kształcenia 
ogólnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prowadzącą działalność 
dydaktyczną w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zwanym dalej 
Uniwersytetem.”; 
 

2) w § 4 ust. 2 lit. i otrzymuje brzmienie: 
„i) określanie zakresu zadań Zastępcy kierownika Centrum, kierowników Studiów 
Językowych oraz pracowników sekretariatu Centrum.”; 
 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„ § 5 

1. Na wniosek kierownika Centrum Rektor może powołać Zastępcę kierownika 
Centrum. Do zadań Zastępcy kierownika Centrum należy zastępowanie 
kierownika Centrum podczas jego nieobecności oraz organizacja  procesu 
dydaktycznego Centrum, a w szczególności: 
a) organizowanie i nadzór nad właściwym przebiegiem procesu tworzenia 

nowych grup językowych na studiach I i II stopnia studiów stacjonarnych, 
b) udział w spotkaniach adaptacyjnych studentów I roku, 
c) organizowanie prac związanych z opracowaniem planu zajęć na dany semestr 

i rok akademicki studiów stacjonarnych, 
d) aktualizacja planu zajęć i nadzór nad jego właściwą realizacją zgodną  

z harmonogramem, 
e) nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego  

w porozumieniu z kierownikami Studiów Językowych, 
f) organizowanie ankietowania i hospitowania zajęć lektorów, 
g) przeprowadzanie hospitacji zajęć lektorów, 
h) nadzór nad dokumentacją dotycząca programów nauczania wynikających  

z Kart Opisu Przedmiotu, 
i) inicjowanie i przedstawianie na zebraniach kierownictwa Centrum projektów  

i innych rozwiązań służących rozwojowi Centrum.”; 
 

4) w § 6 ust. 3 lit. f otrzymuje brzmienie: 
„f) opracowywanie programów nauczania na poszczególne kierunki, lata, stopnie  
i typy studiów, w tym opracowywanie bądź nadzór nad redagowaniem Kart Opisu 
Przedmiotu w porozumieniu z Zastępcą kierownika Centrum,”. 

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.  
 



§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      
 
 
 
Z upoważnienia Rektora 
I Zastępca Rektora  
 
 
 
(-) prof. dr hab. Maciej Nowak   


