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Załącznik do uchwały Senatu UG nr 68/14 

 

 

 

 

REGULAMIN  

INSTYTUTU KONFUCJUSZA 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
 

 

§ 1 

Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej Instytutem, został utworzony 

w celu umacniania współpracy naukowej pomiędzy Polską a Chinami oraz wsparcia 

i promocji nauki języka chińskiego a także popularyzacji kultury chińskiej. 

 

§ 2 

Zakres działalności Instytutu Konfucjusza obejmuje w szczególności: 

1) prowadzenie kursów językowych, 

2) szkolenie lektorów języka chińskiego, 

3) przeprowadzanie certyfikowanych egzaminów z języka chińskiego, 

4) promocję chińskiej nauki i kultury, 

5) organizację wydarzeń mających na celu wymianę naukową, kulturalną i językową. 

 

§ 3 

1. W Instytucie działa Zarząd w składzie określonym Porozumieniem z dnia 18 września 

2014 roku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim oraz Centralą Instytutów Konfucjusza 

o wspólnym utworzeniu Instytutu Konfucjusza. Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego 

członkami Zarządu są: 

1) Rektor, 

2) Prorektor ds. Studenckich, 

3) Dziekan Wydziału Filologicznego, 

4) Kierownik Pracowni Sinologii, 

5) Dyrektor Instytutu Konfucjusza ds. Administracyjnych. 

Każdy członek Zarządu dysponuje w głosowaniach tylko jednym głosem. 

2. Zakres zadań Zarządu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

1) ustalanie ogólnych kierunków rozwoju Instytutu; 

2) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności dydaktycznej i naukowej 

Instytutu; 

3) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz sprawozdań finansowych. 
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3. Zarząd przedstawia w maju każdego roku Uniwersytetowi Gdańskiemu, Chińskiemu 

Uniwersytetowi Nauk Politycznych Młodzieży Chińskiej oraz Centrali Instytutów 

Konfucjusza sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za miniony rok, oraz 

roczny plan pracy i propozycję planu rzeczowo-finansowego na rok bieżący. 

 

§ 4 

1. Działalnością Instytutu kieruje: 

1) Dyrektor Instytutu ds. Administracyjnych z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego,  

2) Dyrektor Instytutu ds. Kształcenia z ramienia Chińskiego Uniwersytetu Nauk 

Politycznych Młodzieży Chińskiej. 

2. Dyrektora Instytutu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego powołuje Rektor spośród 

nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Rektor 

powołuje także Zastępcę Dyrektora Instytutu. 

3. Do kompetencji Dyrektora Instytutu ds. Administracyjnych należą wszelkie sprawy 

niezastrzeżone dla innych organów Instytutu, w szczególności: 

1) organizowanie bieżącej działalności Instytutu, 

2) reprezentowanie Instytutu na zewnątrz oraz przed władzami obu uczelni, 

3) składanie oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w granicach 

określonych upoważnieniem Rektora, 

4) kierowanie gospodarką finansową Instytutu, w ramach przydzielonych środków, 

w szczególności sporządzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz 

sprawozdania finansowego, 

5) podejmowanie starań o pozyskiwanie dodatkowych funduszy na działalność jednostki; 

6) współpraca z Dyrektorem Instytutu ds. Kształcenia. 

4. Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia powołuje Chiński Uniwersytet Nauk Politycznych 

Młodzieży Chińskiej. 

5. Do kompetencji Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia należą wszelkie sprawy 

niezastrzeżone dla innych organów Instytutu, w szczególności: 

1) nadzór merytoryczny nad nauczaniem języka chińskiego oraz wszelkimi zajęciami 

dydaktycznymi prowadzonymi w ramach Instytutu, 

2) organizowanie pracy lektorów delegowanych przez Chiński Uniwersytet Nauk 

Politycznych Młodzieży Chińskiej, 

3) nadzór nad wykorzystywaniem przydzielonych środków ze strony chińskiej i nad 

realizacją planu rzeczowo-finansowego, 

4) współpraca z Dyrektorem Instytutu ds. Administracyjnych. 

6. Instytut Konfucjusza podlega obowiązkowi przestrzegania polskich przepisów 

podatkowych i rachunkowych. 

 

§ 5 

1. Bieżąca działalność Instytutu jest finansowana: 

1) ze środków przekazanych przez Centralę Instytutów Konfucjusza, 

2) z darowizn od sponsorów i darczyńców zewnętrznych, 

3) z opłat pobieranych od kursantów Instytutu. 
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2. Rozliczenia finansowe pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, Centralą Instytutów 

Konfucjusza oraz Chińskim Uniwersytetem Nauk Politycznych Młodzieży Chińskiej są 

dokonywane na podstawie odrębnych porozumień oraz rocznych sprawozdań 

finansowych. 

 

§ 6 

Dla zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej Instytutu funkcjonuje Sekretariat 

Instytutu Konfucjusza, do zadań którego należy w szczególności: 

1) obsługa administracyjna Dyrektorów Instytutu oraz Zarządu, 

2) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji działalności Instytutu, 

3) przygotowywanie projektów sprawozdań finansowych i zestawień statystycznych, 

4) prowadzenie Biblioteki Instytutu. 

 

§ 7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego. 


