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Regu|amin

Międzywydziałowego Studium |ęzyków Obcych

Akademii Ignatianum w Krakowie

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1
7,

Międzplydziałowe studium Ięzyków obcych Akademii Ignatianum W KrakoWie,
zwane dalej studium, jest między,Vlydziałową jednostką organizacyjną powołaną

do,iłykonywania zadań dydaktycznych dla całej Uczelni, służącychZdob],,Waniu

i

rozwijaniu znajomości języków obcych przez studentóW, doktorantów

i pracownikóW
2,

Akademii lgnatianum

W

Krakowie, zwanej da]ej Ignatianum,

studium działa na podstawie Usta\Ąy

z dnia

27, lipca 2005

r.

PIaWo

o szkolnictwie Wższym (Dz. U. Nr 164, poz.7365, z późn. zm.) zwanej dalej
Ustawą, obowiązujące8o statutu Akademii Ignatianum W Krakowie, zwanego

dalej statutem, Regulaminu studióW Akademii Ignatianum, zwanego dalej
Regulaminem studiów, Regu]aminu organizacyjnego Akademii Ignatjanum,

Zwanego

dalej

Regulaminem organizacyjnym

ofaz

Regulaminu

Międz}'rĄf.,dżiałowe8o studium JęzykóW obcych, zwanego dalej Regulaminem.

Rozdział 2. zakres działalnościstudium

§2

1,

Do zadań studium należy w szczególności:

a,

prowadzenie zajęć dydaktycznych

z języków obcych [leltoratów],

zgodnie

z,iłYmogami programowlmi dla poszczególnych kierunków studiów;

b,

nauczanie języka specjalistyczne8o;

c, ocenianie znajomościjęzyków obcych
pracowników I8natianum, zgodnie

z

studentóW, doktorantóW oraz

obowiązującymi

W tym

ZakIesie

przepisami;

d. prowadzenie działań mających na celu propagowanie idei lozwijania
kompetencji językoWych,
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2.

Nauczanie odb}nva się W ramach następujących folm dydaktycżnych:

a.
b,

kursóW językóW obcych dla studentów

c.

kursów języka specjalistyczne8o;

I, II

i III stopnia;

kursóW językóW obcych dla pIacoWników uczelni;

d, kursów językowych

w ramach nauczania na odległość(eJearning).

3. studium prowadżi współpracę
glanicą

W

i \łf/mianę doświadczeń z ośrodkami w kraju i za

dziedzinach związanych znalczaniem jęZykóW,

Rozdział 3. organy studium i iego struktura

§3

1. studium kieruje Kierownik.

2, Kierownika studium

powołuje i odwołuje Rektor lgnatianum, na Wniosek Rady

studium,

3. Kierołvnikiem studium powinien być naucżyciel akademicki studium
zatrudniony

W

pełnym Wymiaże czasu pracy.

§4
1,

Do uprawnień i obowiązków Kierownika należy:

a,
b.

zapeWnienie pIawidłoWego funkcjonoWania Studiumj

podejmowanie decyzji dydaktycznych i organiZacyjnych;

c. plowadzenie oficjalnej korespondencji służbowejwewnętlznej

oraZ

Zewnętrznej zgodnie z uprawnieniami i obowiązującymi przepisami;

d. Wysiępowanie do Rektora o powołanie zastępcy;
e, powołyrvanie i odwoł},lvanie zespołów dydaktycznych

oraz

ich

kooldynatoIów;

i

powoływanie

i

odwoływanie zespołów roboczych oraz pełnomocników do

wJrkonJ,.wania rłyznacżonych zadań, stałych, bądźtymczasorłych;

g,

przedstawianie Rektorowi wniosków w sprawie Zatrudnienia, awansowanja,
nagradzania, karania i zwalniania pIacoWnikóW studium;

h. okresowa ocena pracownikóW studium zgodnie
pźepisami;

i,
j.

IepIeZentov/anie studium na zeWnątrz;
zwoh.Wanie posiedzeń Rady studium;
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z

obowiązującymi

k,

l,

t\,VoEenie Warunków rozwoju kadry dydaktycznej;

dbanie o majątek przydzielony Studium;

m, podejmowanie inicjatyw

w

zakresie współpracy

z

innymi jednostkami

organizaryjnymi Uczelni oraz innymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi
w klaju i za8ranicą.

§5
1, Kielownik Studium \Ąystępuje Z Wnioskiem do Rektora o powołanie Zastępcy,
2, KieroWnik studium określazakres obowiązków zastępcy.
§6
1, strukturę

2,

3.

Studium stanowią|

a.
b,

KieIoWnik studium;

c,

Zespół Języka Angielskiego;

d.

Zespół Pozostałych JęzykóW'

Zastępca Kierownika Studium;

Do zadań zespołóW należy:

a,

realizacja procesu dydaktycznego;

b.

opIaco\ĄT.wanie programów nauczania oraz pomocy dydaktycznych;

c.

udział W placach organizacyjnych na rzecz Studium i Uczelni,

PIacą zespołóW kierują koordynatorzy powołani przez Kielownika studium.

Rozdział 4, Rada studium

§7
1, Kolegialnym organem studium, opiniodawczo-doradczym jest Rada studium,
zwana dalej Radą.

2.

3,

W skład Rady wchodzą:

a,
b,

Zastępca KieIoWnika studium;

c.

Koordynatorzy zespołów językorłych,

Kielownik studium jako prZewodnicżący;

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

a.
b,

pozostali pracoWnicy studium;
przedstawiciele Wł adz Uczelni;
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c.

przedstawiciele studentów lgnatianum;

d,

inne osoby na zapIoszenie KieroWnika studium,

§8

1,

Do uprawnień Rady należy|

a.

opinioWanie kandydata na KieIoWnika studium;

b,

\Ąystępowanie do Rektora z wnioskiem o odwołanie Kierownika Studium;

c.

opiniowanie
i

\,V

splawach Zatrudniania, awansowania, nagradzania, karania

zwalniania nauczycieli akademickich zatrudnionych W studium;

d, opiniowanie spraw związanych Z kierunkami działalnościi

rozWojem

studium;

e.

wnioskoWanie o WpIoWadzenie zmian

W

Regulaminie,

2, Posiedzenie Rady zwołuje Kielownik studium w za\eżnościod potrzeb, jednak
nie rzadziej niż dwa razy do roku,

3,

Uchwały, wnioski i opiDie są podejmowane pźeżgłosowanie zrłykłąwiększością
głosóW przy obecności przynajmniej połowy składu Rady.

4. obrady Rady są protokołowane, a protokoły są

plzechowJ,,Wane W aktach

studium,

Rozdział 5. Pracownicy studium

§9
1, W studium zatrudnieni są nauczyciele akademiccy na stanowiskach lektora,
Wykładowcy oraz starszego Wykładowcy.

2.

Wymogi i krytelia dla poszczególnych stanowisk określająodrębne przepi5y.

3. Placownicy studium podlegają okresowej ocenie zgodnie

z

Ustawą ofaz

zasadami oboWiązującymi !Ą Uc?e]ni,

Rozdział 6, ogó|ne zasady kształcenia językowego dla studentów

§10

1, studenci lgnatianum mają obowiązek kształcenia językowego W zakresie
i

\Ąymiarze prZeWidzianym pIo8ramem studióW,
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2.

grupy podejmuje Kierownik
Decyzję W sprawie uluchomienia, bąrlź likwidacji
Studium, GłóWnym kryterium jest liczba studeDtóW,

§11
1,

jest obowiązkowa,
obecnośćna Zajęciach objętych programem studiów

jest obecnośćna minimum 50vo zaięć
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia
w semestrze.

ż.

obcego na
z
studenci mają plawo do ubiegania się o zaliczenie zajęć 1ęzyka
ucze]ni, Decyzję W tej
podstawie certyfikatów, bądź kursów ukończonych na innej
splawie podejmuje Dziekan

3,

W

opalciu o opinię Kierownika studium,

szczelółowezasadyuczestnictlvawzajęciachzjęzykówobcych,plogramyolaz
p:rzezDziev,ana,
Walunki zaliczania zawalte są W sylabusach, zatwierdzanych

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§12
(ozst(zygane pfzez
1. splawy, które nie zostały objęte polłf/żsżymiżasadami są

Kielownika Studium,

2.

go przez Rektola,
Niniejszy Regulamin Wchodzi w życie z dniem nadania

lgnatianum
ReguIomin Międzwydziałowego studium ]ęzyków 1bcych Akademii
lgnatianum
Akademii
Rektora
w Rrakowie zat\iierdzony ząrzqdzeniem nr 36/2012/2013
w Krakowie z dnią 2śwfześnią 2013 roku,
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