
Zarządzenie Nr 65/2000 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 listopada 2000 r.    
 

       w sprawie utworzenia  Szkoły  Języków  Antycznych  i Orientalnych  
       przy Instytucie Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej na Wydziale  
       Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
  

 

 

 Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym ( Dz. U. Nr 65, poz. 385 ) oraz uchwały Nr 87/2000 Senatu Uniwersytetu Wrocław-

skiego z dnia 25 października 2000 r. zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Z   dniem  1  stycznia   2001  r. tworzy   się   Szkołę   Języków    Antycznych 
i Orientalnych przy Instytucie Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej na Wydziale Filo-

logicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 § 2. Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych działa na podstawie Regulaminu 

Organizacyjnego, stanowiącego Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 § 3. Szkołą Języków Antycznych i Orientalnych kieruje Dyrektor przy pomocy jed-

nego zastępcy. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Rektor, na wniosek Dyrektora Insty-

tutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej. 

 

 § 4. Zobowiązuje  się  Dziekana  Wydziału  Filologicznego do  złożenia  informacji 

z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie jednego mie-

siąca od dnia uruchomienia Szkoły. 

 

 § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi do spraw Ba-

dań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 

 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.  

 

 

        

 

 

 

        
 
 
 
 
      
 
 



       Załącznik 

       do zarządzenia Rektora Nr 65/2000 

       z dnia 22 listopada 2000 r.   

 

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY 
SZKOŁY  JĘZYKÓW  ANTYCZNYCH  I  ORIENTALNYCH 

 

 

 

§ 1.1. Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych, zwana dalej Szkołą, stanowi jed-

nostkę organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego, działającą przy Instytucie Filologii Kla-

sycznej i Kultury Antycznej na Wydziale Filologicznym. 

  2. Do zadań Szkoły należy w szczególności: 

  -    prowadzenie semestralnych, intensywnych kursów języków antycznych  

       i orientalnych, 

- prowadzenie wakacyjnych kursów językowych oraz zajęć poświęconych 

kulturze antycznej i orientalnej, 

- przeprowadzanie   egzaminów  oraz  wydawanie  certyfikatów  o znajo-

mości języków antycznych i orientalnych. 

 

 § 2.1. Pracą Szkoły kieruje Dyrektor powołany przez Rektora na wniosek Dyrektora 

Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej. 

      2. Dyrektorem Szkoły może być osoba, która posiada co najmniej dyplom magi-

stra filologii klasycznej. 

      3. Dyrektor działa przy pomocy jednego zastępcy. 

      4. Zakres  działania  Dyrektora  Szkoły  obejmuje  całokształt spraw związanych 

z działalnością Szkoły, a w szczególności: 

- reprezentowanie Szkoły wobec władz Uniwersytetu, 

- organizowanie i nadzorowanie pracy Szkoły, 

- opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Szkoły, 

- dysponowanie przyznanym Szkole funduszem, 

- dokonywanie rozliczeń zajęć dydaktycznych, 

- organizowanie zajęć kursowych, 

- ustalanie programów kursów. 

      5. Zakres obowiązków  zastępcy  dyrektora  określa Dyrektor Szkoły i przedsta- 

wia Rektorowi do zatwierdzenia. 

       6. Prawa i  obowiązki  pracowników  Szkoły określają  szczegółowe zakresy 

czynności pracownika opracowane przez Dyrektora Szkoły. 

       7. Dyrektor oraz jego zastępca powoływani są na czas kadencji władz. 

 

 § 3. Cała działalność usługowa Szkoły prowadzona jest na zasadach pełnej odpłatno-

ści przez uczestników kursów według stawek określonych przez Dyrektora Szkoły i za-

twierdzonych przez Rektora. 

 

 § 4.1. Koszty działalności Szkoły obejmujące: fundusz osobowy z pochodnymi, wy-

nagrodzenie bezosobowe, koszty inwestycyjne, materiałowe, koszty ogólne oraz inne, po-



winny być zrekompensowane wpływami za działalność podstawową oraz z dotacji celo-

wych. 

       2. W przypadku gdy koszty działalności Szkoły wymienione w pkt 1 nie pokryją 

w całości kosztów funkcjonowania Szkoły, niedobór środków zostanie pokryty przez Dzie-

kana Wydziału Filologicznego. 

       3. Na początku każdego roku kalendarzowego Dyrektor Szkoły przedkłada pre-

liminarz kosztów do zatwierdzenia Rektorowi. 

       4. Nadzór nad działalnością finansową Szkoły sprawuje Dziekan. 

 

 § 5. Przychody  uzyskane  z  prowadzenia  działalności  jak  również środki celowe 

z zewnątrz oraz z innych źródeł będą gromadzone na wydzielonym subkoncie Szkoły pro-

wadzonym w Kwesturze do dyspozycji Dyrektora Szkoły.  Wydatkowanie  tych  środków  

podlega  ogólnie  przyjętym w Uniwersytecie zasadom rozliczania, kontroli i sprawozdaw-

czości. 

 

 § 6. Wysokość wynagrodzenia godzinowego za zajęcia zlecone dla lektorów i wy-

kładowców  będzie określana oddzielnie decyzją Rektora na wniosek Dyrektora Szkoły. 

 

 § 7. Działalność finansową Szkoły określa zarządzenie Nr 72/97 Rektora Uniwersy-

tetu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uni-

wersytetu Wrocławskiego. 

 

 § 8. Zmiany do poszczególnych postanowień Regulaminu mogą być dokonywane w 

drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 

  

 

 

 

 


