
 
 
 

ZARZĄDZENIE  Nr  80/2004 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

          z  dnia   4 listopada 2004 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 45/2000 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia  

 na Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 

 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W zarządzeniu Nr 45/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 
czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Edukacji 
Nauczycielskiej wprowadza się następujące zmiany: 
 
 1/ w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
 
 „5/ Biuro Centrum.”, 
 
 2/ § 3 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ § 3. Do zadań Centrum należy organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych     
z psychologii i pedagogiki dla wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego kształcących nauczy-
cieli (zgodnie z wymogami MENiS) , organizowanie praktyk pedagogicznych oraz organizo-
wanie i prowadzenie studiów podyplomowych (w szczególności dla nauczycieli), a także mo-
dułowych kursów doskonalących.”, 
 
 3/ w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 2. Radę Naukową powołuje Rektor na okres kadencji władz spośród pracowników 
naukowych i dydaktycznych, reprezentujących wydziały kształcące nauczycieli oraz przed-
stawicieli innych instytucji i podmiotów zajmujących się edukacją.”, 
 
 4/ § 6 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ § 6. Rada Naukowa może powołać na wniosek dyrektora Centrum – Zespół Progra-
mowo-Opiniodawczy.”, 
 

5/ Regulamin Organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wro-
cławskiego, stanowiący Załącznik do zarządzenia Nr 45/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r.          
w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego zarządzenia. 
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 § 2. Traci moc Załącznik do zarządzenia Nr 45/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. w spra- 
wie utworzenia na Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Edukacji Nauczycielskiej. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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                                                                                               Załącznik 
do zarządzenia Nr 80/2004 
z dnia  4 listopada 2004 r. 
 
 
 

Regulamin Organizacyjny  
Centrum Edukacji Nauczycielskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 
 

§ 1.1. Centrum Edukacji Nauczycielskiej, zwane dalej „CENTRUM”, jest międzywy-
działową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego podległą bezpośrednio Pro-
rektorowi do spraw Nauczania, z siedzibą przy ul. Cybulskiego 30. 

Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu Centrum otrzymuje sym-
bol „CEN”. 

 
        2. Do zadań Centrum należy w szczególności: 
1/ zorganizowanie i prowadzenie zajęć z psychologii  i  pedagogiki (zgodnie z wymoga- 
    mi MENiS), pozwalających na nadawanie przez wydziały uprawnień pedagogicznych 
    w systemie studiów nauczycielskich stacjonarnych, zaocznych i wieczorowych, 
2/ organizowanie studiów podyplomowych (w szczególności dla nauczycieli), 
3/ organizowanie kursów edukacyjnych, 
4/ przygotowywanie materiałów edukacyjnych  dla  studentów  i  słuchaczy uczestniczą- 
    cych w zajęciach organizowanych przez Centrum, 
5/ organizowanie praktyk pedagogicznych i szkolenie opiekunów praktyk, 
6/ prowadzenie innych działań  organizacyjno – edukacyjnych, doradczych  i  z  zakresu    
    poradnictwa. 
 
§ 2. 1. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Na-

ukowej, za zgodą Senatu, spośród pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego posiadających 
stopień naukowy. 

 
        2. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności: 
1/ organizacja działalności Centrum, 
2/ odpowiedzialność za realizację uchwał Rady Naukowej, 
3/ bezpośrednie zwierzchnictwo służbowe nad pracownikami Centrum, 
4/ reprezentowanie Centrum  wobec  władz  Uniwersytetu  Wrocławskiego  oraz  innych 
    instytucji i podmiotów,  
5/ odpowiedzialność materialna za powierzone mienie, 
6/ odpowiedzialność za gospodarkę finansową Centrum, 
7/ przedkładanie władzom Uczelni planów i sprawozdań z działalności Centrum. 
 
§ 3. Dyrektor Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora i se-

kretarza oraz pracowników Biura Centrum. 
 
§ 4. 1. Zastępcę dyrektora powołuje Rektor na wniosek dyrektora Centrum spośród pra-

cowników Uniwersytetu Wrocławskiego posiadających stopień naukowy. 
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       2. Do obowiązków zastępcy dyrektora należy w szczególności: 
1/ nadzór nad działalnością  dydaktyczną  Centrum w  tym  nad  Pracownią  Kształcenia 
    Psychologiczno - Pedagogicznego, Ośrodkiem  Podyplomowej  Edukacji  Nauczycieli 
    i Kształcenia Ustawicznego. 
2/ reprezentowanie Centrum w zakresie działalności dydaktycznej. 
 
§ 5. 1. Sekretarza Centrum powołuje dyrektor spośród pracowników Centrum. 
 
       2. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności: 
1/ koordynacja działań Pracowni Ewaluacji Wewnętrznej i Wydawnictw, 
2/ udział w przygotowywaniu materiałów aplikacyjnych przygotowywanych przez Cent- 
    rum oraz sporządzanie sprawozdań. 
 
§ 6. 1. W skład Biura Centrum wchodzą: 
- kierownik biura, 
- specjalista do spraw administracyjno – finansowych, 
- specjalista do spraw dydaktycznych, obsługi administracyjnej  i  planowania zajęć  dy- 
  daktycznych, 
- specjalista do spraw praktyk pedagogicznych, 
- specjalista w zakresie prac  związanych  z  informatyką – opiekun  Pracowni  Multime- 
  dialnej. 
 
       2. Kierownika Biura Centrum powołuje dyrektor spośród pracowników Biura. 
 
       3. Dyrektor określa zakres obowiązków kierownika i pracowników Biura. 
 
§ 7. 1. W Centrum działa Rada Naukowa powoływana przez Rektora na okres kadencji 

władz Uczelni. 
 
       2. Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora. 
 
       3. Rada Naukowa współdziała z dyrektorem Centrum. Do jej zadań i kompetencji 

należy w szczególności:  
1/ określanie strategicznych kierunków działań edukacyjnych Centrum, 
2/ opiniowanie wniosków dotyczących struktury organizacyjnej Centrum, 
3/ opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań dyrektora Centrum,  przedkładanych 
    Rektorowi, Senatowi i poszczególnym Komisjom Senackim,     
4/ powoływanie Zespołu Programowo-Opiniodawczego  Centrum  oraz  określenie  jego  
    zadań. 
 
§ 8. W skład Rady Naukowej wchodzą: 
1/ Prorektor do spraw Nauczania – jako jej przewodniczący, 
2/ Dyrektor Centrum, 
3/ Zastępca dyrektora Centrum, 
4/ Dyrektor Instytutu Pedagogiki, 
5/ Dyrektor Instytutu Psychologii, 
6/ przedstawiciele wydziałów kształcących nauczycieli, 

3 



 

(Dział Organizacyjny-2004) 

5 

 
 

7/ Dolnośląski Kurator Oświaty, 
8/ inni przedstawicie instytucji  i  podmiotów  zajmujących  się  edukacją (w  liczbie  nie  
    większej niż dwóch). 
 
§ 9. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. 
 
§ 10. W celu realizacji zadań Centrum, Rada Naukowa może powołać na wniosek dy-

rektora Centrum Zespół Programowo – Opiniodawczy Centrum, w którego skład wchodzą: 
1/ Zastępca dyrektora Centrum – jako jego przewodniczący, 
2/ sekretarz Centrum, 
3/ koordynator   zespołu   psychologów   i   koordynator  zespołu  pedagogów  Pracowni  
    Kształcenia Psychologiczno-Pedagogicznego, 
4/ przedstawiciele wydziałów kształcących nauczycieli, 
5/ przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. 
 
§ 11. 1. W Centrum zatrudnia  się  nauczycieli akademickich, pracowników  administra- 

cyjnych oraz działalności wydawniczej i poligraficznej. 
 

                   2. Limit zatrudnienia określa Rektor na wniosek dyrektora Centrum. 
 
§ 12.  1. Działalność Centrum finansowana jest ze środków budżetu Uczelni. 
 
          2. Nadzór nad działalnością finansową Centrum sprawuje Kwestor. 
 
§ 13. 1. Pracownicy Centrum zatrudniani są na wniosek dyrektora na zasadach zgod-

nych z obowiązującymi na Uniwersytecie Wrocławskim przepisami. 
 
          2. Dyrektor może zatrudniać pracowników w ramach posiadanych przez Centrum 

środków finansowych, na zasadach umów zleceń i umów o dzieło. 
 
§ 14. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień Regulaminu oraz jego zakresu 

mogą być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Rektora. 
 
 
 


