
 

UCHWAŁA Nr 86/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 maja 2013 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego  
Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 

 
 
Na podstawie § 56 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 62  
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.  
poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdza regulamin organizacyjny Studium 
Intensywnej Nauki Języka Angielskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 86/2013  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 maja 2013 r. 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
STUDIUM INTENSYWNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
 

§ 1.1. Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego, zwane dalej „Studium”, jest 
ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego podległą Rektorowi, 
realizującą swoje zadania przy współpracy z British Council. 

2. Kompetencje Rektora, o których mowa w ust. 1 wykonuje Prorektor do spraw 
Nauczania zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ustalającym zakresy 
działania Prorektorów i Kanclerza Uniwersytetu Wrocławskiego oraz określającym 
podporządkowanie jednostek organizacyjnych. 

3. Studium posługuje się symbolem organizacyjnym „SINJA” oraz dodatkowym 
symbolem „ELC” (English Language Centre), używanym w działalności promocyjnej. 
 

§ 2. Do zadań Studium należy: 
1) organizowanie kursów intensywnej nauki języka angielskiego dla: 

a) pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, 
b) uczestników studiów doktoranckich,  
c) osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego, w miarę wolnych miejsc, w 

tym szczególnie dla pracowników innych szkół wyższych i Polskiej 
Akademii Nauk, 

d) cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku angielskim 
(Roczny Kurs Przygotowawczy); 

2) doradztwo w zakresie prowadzenia zajęć w języku angielskim; 
3) prowadzenie działalności propagującej kulturę brytyjską; 
4) przeprowadzanie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego na 

mocy porozumienia z British Council oraz z upoważnienia  Uniwersytetu 
Cambridge. Wykaz przeprowadzanych w Studium egzaminów zawiera 
załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3.1. Studium kieruje Dyrektor przy pomocy jednego Zastępcy. 
2. Dyrektora i Zastępcę Dyrektora powołuje Rektor na wniosek Prorektora do spraw 

Nauczania. 
3. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora Studium jest Prorektor do spraw Nauczania, 

zgodnie z postanowieniami zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ustalającym 
zakresy działania Prorektorów i Kanclerza Uniwersytetu Wrocławskiego oraz określającym 
podporządkowanie jednostek organizacyjnych. 

4. Dyrektorem Studium oraz jego Zastępcą mogą być osoby, które posiadają co 
najmniej tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej. 
 

§ 4.1. Zakres działania Dyrektora Studium obejmuje całokształt spraw związanych 
z działalnością Studium, a w szczególności: 

1) organizowanie i nadzorowanie prac Studium; 
2) organizowanie zajęć kursowych; 
3) ustalanie programów kursów oraz poziomów ich zaawansowania; 
4) dokonywanie rozliczeń zajęć dydaktycznych; 
5) organizowanie dokształcania pracowników Studium; 
6) reprezentowanie Studium wobec władz Uniwersytetu oraz instytucji 

zewnętrznych na podstawie i w zakresie  pisemnego upoważnienia Rektora; 
7) prowadzenie gospodarki finansowej Studium. 

2. Dyrektor Studium ponosi odpowiedzialność, w szczególności, za gospodarkę 
finansową Studium oraz powierzone materialne mienie.  

 
§ 5.1. W Studium zatrudnia się: 

1) nauczycieli języka angielskiego, 
2) pracowników administracyjnych. 

2. Limit zatrudnienia określa Rektor uwzględniając wnioski Dyrektora Studium. 
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3. Na stanowisku nauczyciela, ze względu na charakter działalności dydaktycznej, może 
być zatrudniony cudzoziemiec z angielskiego obszaru językowego posiadający odpowiednie 
kwalifikacje.  

 
§ 6. Pracowników Studium zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora Studium. 

 
§ 7.1. Ewidencja zajęć dydaktycznych prowadzona jest w Studium według zasad 

obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim. 
2. Ewidencję i rozliczenie zajęć dydaktycznych Dyrektor Studium przedkłada 

Prorektorowi do spraw Nauczania. 
  

§ 8.1. Organizowane w Studium kursy prowadzone są według programów ustalanych 
przez Dyrektora Studium. 

2. Program kursu nauki języka angielskiego powinien określać w szczególności: 
1) czas trwania kursu; 
2) okres prowadzenia zajęć w danym roku akademickim, nie krótszy niż od dnia  

1 października do dnia 15 czerwca; 
3) rodzaj zajęć (np.: lektorat w siedzibie Studium, sesje wyjazdowe); 
4) zasady i terminy opłacania należności za kurs (z uwzględnieniem sesji 

wyjazdowych). 
 
§ 9. Wysokość opłat za kursy ustala Dyrektor Studium i przedstawia do zatwierdzenia 

Prorektorowi do spraw Nauczania. 
 

§ 10. Prawa i obowiązki pracowników oraz słuchaczy Studium określają wewnętrzne 
akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kodeks Studium (Code of Practice) 
zawierający zasady nauczania i kierowania studium opracowany przez pracowników Studium 
we współpracy z British Council i University Centres for English Teaching (UCET). Kodeks 
Studium dostępny jest na stronie internetowej Studium w polskiej i angielskiej wersji 
językowej. 
 

§ 11. Sprawy administracyjno-organizacyjne załatwiane są w Studium w języku polskim 
i angielskim.   
 

§ 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat. 
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Załącznik  
do Regulaminu organizacyjnego 
Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 
 
 
Międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego Uniwersytetu Cambridge przeprowadzane 
przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego: 
 

1. Key English Test (KET) 
2. Preliminary English Test (PET) 
3. First Certificate in English (FCE) 
4. Certificate in Advanced English (CAE) 
5. Certificate of Proficiency in English (CPE) 
6. Business English Certificate Preliminary (BEC/P) 
7. Business English Certificate Vantage (BEC/V) 
8. Business English Certificate Higher (BEC/H) 
9. International English Language Testing System (IELTS) 
10. International Legal English Certificate (ILEC) 
11. Young Learners English (YLE) 
12. International Certificate in Financial English (ICFE) 

 
       

 
 
 
 

 
  

 


