
Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 47/R/06 
 

Regulamin Organizacyjny Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego 
 
Na podstawie: ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego 
wprowadza się Regulamin Organizacyjny Studium Języków Obcych Uniwersytetu 
Gdańskiego, o następującej treści: 

§ 1 
Studium Języków Obcych jest międzywydziałową jednostką organizacyjną powołaną do 
organizowania i rozwijania działalności dydaktycznej w  zakresie nauczania języków 
obcych studentów, uczestników studiów doktoranckich, podyplomowych i pracowników 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

 
§ 2 

Do zadań Studium należy w szczególności: 
1) Realizacja programów nauczania języka obcego ogólnego i specjalistycznego na 

wszystkich kierunkach studiów w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia 
Językowego.  

2) Przygotowanie językowe studentów UG uczestniczących w programach wymiany 
międzynarodowej.  

3) Nauczanie studentów i pracowników zagranicznych UG języka polskiego jako języka 
obcego; nauczanie studentów zagranicznych UG innych języków obcych. 

4) Przeprowadzanie egzaminów ze znajomości języków obcych przy przewodzie 
doktorskim.  

5) Rozwój i pomnażanie bazy materialnej niezbędnej do nauczania języków obcych. 
6) Propagowanie znajomości języków obcych z elementami interkulturowymi poprzez 

rozwijanie działalności kół naukowych i innych form aktywności. 
7) Zapewnienie warunków do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Studium Języków Obcych. 
 

§ 3 
1. Studium kieruje Dyrektor Studium i reprezentuje je, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych 

dla Rektora. 
2. Dyrektorem Studium może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie 

jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 
3. Dyrektora Studium powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 
4. Do zadań Dyrektora Studium należy: 
 1) zarządzanie mieniem Studium oraz dysponowanie jego środkami finansowymi, 
 2) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej Studium, 
 3) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania 
 pracowników Studium, 
 4) występowanie do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych z 
 wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Studium, 
 5) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, 
 postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uniwersytetu, 
 6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Studium, 
 niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu. 
5. Dyrektora Studium może odwołać Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 
 



§ 4 
W strukturze Studium wyróżnia się następujące zespoły lektorów: 

1) zespół lektorów języka angielskiego, 
2) zespół lektorów języka niemieckiego i szwedzkiego, 
3) zespół lektorów języka rosyjskiego, 
4) zespół lektorów języka hiszpańskiego, włoskiego i języka polskiego jako obcego, 
5) zespół lektorów języka francuskiego. 

 
§ 5 

 
1. Rektor powołuje na wniosek Dyrektora Studium: 
 - zastępcę ds. dydaktyczno-studenckich 
 - zastępcę ds. finansowo-technicznych, 
 - kierowników zespołów językowych. 
2. Kandydatów na zastępców i kierowników zespołów językowych zgłasza Dyrektor 
Studium. 
3. Zakres czynności zastępców i kierowników zespołów językowych określa Dyrektor 
Studium. 
 

§ 6 
1. W Studium jako pracownicy dydaktyczni mogą być zatrudnieni absolwenci filologii 

posiadający tytuł magistra. W przypadku obcokrajowców tzw. „native speakers” 
wymagany jest dowolny dyplom ukończenia studiów magisterskich, udokumentowane 
przygotowanie metodyczne w zakresie nauczania swojego języka ojczystego oraz 
znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym komunikację. 

2. Nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
zatrudnia i zwalnia Rektor na wniosek Dyrektora Studium. 

3. Dyrektor Studium określa zgodnie z przepisami czas pracy oraz szczegółowy zakres 
obowiązków pracowników zatrudnionych w Studium. 

 
§ 7 

1. Radę Studium tworzą: Dyrektor, zastępcy Dyrektora i kierownicy zespołów 
językowych. 

2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Studium. 
3. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym. 
4. W Radzie Studium mogą uczestniczyć przedstawiciele Studium w komisjach 

senackich oraz inni pracownicy Studium. 
 

§ 8 
W ramach Studium mogą być powołane stałe lub doraźne zespoły do realizacji określonych 
zadań związanych z działalnością Studium. 
 

§ 9 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 
 
 
 
 
 
Gdańsk, dnia 26 października 2006 r. 


