Załącznik do uchwały nr 2/2008
Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2008 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
BIELAŃSKIEGO CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOW WARSZAWIE
§1
Bielańskie Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką ogólnouczelnianą prowadzącą
działalność dydaktyczną i usługową w zakresie kursów językowych.
§2
1. Działalnością Centrum kieruje kierownik, którym moŜe być nauczyciel akademicki
lub pracownik niebędący nauczycielem akademickim, zatrudniony w UKSW w
pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Do zadań kierownika Centrum naleŜy w szczególności:
1) zarządzanie mieniem Centrum oraz dysponowanie przyznanymi środkami
finansowymi;
2) nadzór nad właściwym poziomem zajęć dydaktycznych w Centrum;
3) występowanie do Senatu i Rektora z wnioskami we wszystkich sprawach
dotyczących Centrum;
4) wykonywanie innych czynności określonych w przepisach prawa, uchwałach
Senatu i zarządzeniach Rektora;
5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Centrum,
niezastrzeŜonych do kompetencji organów UKSW;
6) planowanie pracy lektorów;
7) opracowywanie planów zajęć języków obcych oraz zapewnienie warunków ich
realizacji;
8) przedkładanie Rektorowi rocznych sprawozdań z działalności Centrum;
9) ustalanie harmonogramu zajęć oraz prowadzenie ewidencji ich realizacji;
10) określanie szczegółowego zakresu obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych pracowników Centrum.
3. Funkcję kierownika Centrum powierza i odwołuje z niej Rektor.

§3
Stanowiska i liczbę pracowników Centrum określa Rektor na wniosek kierownika
Centrum.
§4
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor właściwy do spraw kształcenia.
§5
1. Regularny kurs językowy obejmuje 120 godzin dydaktycznych i jest prowadzony
w formie zajęć praktycznych.
2. Dopuszcza się organizowanie nieregularnych, specjalistycznych kursów językowych
obejmujących wielokrotność 30 godzin dydaktycznych, zawsze prowadzonych
w formie zajęć praktycznych.
3. Zajęcia na kaŜdym kursie języka nowoŜytnego odpowiadają jednemu z poziomów
zaawansowania:

A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 Europejskiego systemu opisu

kształcenia językowego.
4. Przypisanie kursanta do odpowiedniego poziomu zaawansowania odbywa się na
podstawie przedłoŜonego kierownikowi Centrum, waŜnego certyfikatu językowego
lub na podstawie wyników testu poziomującego, organizowanego przez kierownika
Centrum.
5. Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia kursu jest uzaleŜniony od poziomu
zaawansowania na jakim jest prowadzony kurs.
6. Zajęcia są prowadzone w grupach liczących nie więcej niŜ 15 kursantów.
7. Ocena postępów w nauce kursantów w czasie trwania kursu jest dokonywana zgodnie
ze skalą ocen ustaloną w obowiązującym w UKSW regulaminie studiów. Przy
określaniu umiejętności językowych kursantów legitymujących się certyfikatami
językowymi noty podane w tych certyfikatach przelicza się na oceny wskazane w
tabeli zamieszczonej na stronie internetowej Centrum.

§6
Warunkiem podjęcia nauki w Centrum jest zawarcie umowy pomiędzy kursantem a
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczącej kształcenia w
Centrum. Wzór umowy określa Rektor.
§7
Kursant, po zdaniu egzaminu końcowego z języka obcego moŜe wystąpić o wydanie
Certyfikatu Językowego Bielańskiego Centrum Języków Obcych. Certyfikat jest
wydawany w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych. Certyfikat
Językowy poświadcza znajomość języka obcego według poziomów biegłości określonych
w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego.
§8
Kierownik Centrum

prowadzi stronę internetową Centrum, na której zamieszcza

bieŜące informacje o działalności i strukturze organizacyjnej Centrum.
§9
Centrum oferuje kursy przygotowujące do ubiegania się o certyfikaty językowe. Listę
tych certyfikatów ogłasza i aktualizuje kierownik Centrum na stronie internetowej
Centrum.
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