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DECYZJA
REKTORA - KOMENDANTA

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
Nr ..!.1tJ. .. z dnia

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organi zacyjnego
Studium Języków obcych

Na podstawie $ 21 ust. 3 Statutu Akademii Marynarki Wojennej zatwierdzonego
decyzją Nr l4lMoN Ministra obrony Narodowej z dnia 20 stycznia źon i. (Dz. IJru. MoN
z2011 I.' ffi 2 poz. 24) w związku z art' 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z póŹniejszymi zmiaiami) zarządzarn co
następuje:

s1

Wprowadzam Regulamin organizacyjny Studium Językow obcych stanowiący załącznik d,o
niniejszej decyzji.

$2

DecyĄa wchodzi w Życie z dniempodpisania.

$3

Traci moc decyzja Rektora-Komendanta AMW nr 254 z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu organi zacyjnego Studium Języków obcych



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

RE GULAMIN ORGANI ZACYJNY
STUDIUM JĘZYKOW OBCYCH

Gdynia 2011
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s1.
Studium Języków obcych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów

Westerplatte) Zwane dalej Studium, dziaŁaw oparciu o następujące akty prawne:

o ustawa z dnta27 lipca2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz.

1365 zpoźn. zm.),

o statut Akademii,

o regulamin organizacyjny Akademii,

o inne akty prawne obowiązujące w Akademii'

s2.

Studium, jest międzywydziaŁową jednostką organizacyjną Akademii Marynarki

Wojennej powołaną do realizowanta działalnoŚci dydaktycznej w zakresie nauczania

języków obcych studentów wojskowych i cywilnych, uczestników kursów języków

obcych MoN, uczestników studiów doktoranckich, podyplomowych i pracowników

Akademii Marynarki Wojennej.

s3.

1. Do zadai Studium naleĘ w szczególności:

1)prowadzenię działalności dydaktycznej w zakresie nauczaniajęzyków obcych

o profilu ogólnym i specjalistycznym na studiach dla studentów wojskolvych

(podchorązych AMW) w oparciu o NATO STANAG 6001,

2)prowadzenie działalności dydalłycznej w zakresie nauczania języków obcych

o profilu ogólnym i specjalistycznym na stacjonarnych kursach intensywnych

w oparciu o NATo STANAG 6001, dla słuchaczy kierowanychprzezMoN,

3)prowadzenie działalności dydaktycznej w zabesie nauczania języków obcych

o profilu ogólnym i specjalistycznym na wszystkich kierunkach studiów w

oparciu o Europejski System opisu Kształcenia Językowego,

4)zapewntenie wysokiej efektywności nauczania poprzez doskonalenie warsztatu

metodycznego Studium,

S)rozwój i doskonalente bazy materialnej niezbędnej do efektywnej realizacji

zadan Studium,
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6)eksponowanie treści umożliwiających budowanie umiejętności

funkcj onowania w warunkach wielokulturowo Ści,

1)tworzente warunków do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

nauczy cieli akademickich zatrudnionych w Studium.

s4.

1. Studium kieruje kierownik powoływany i odwoływany zgodnie ze statutem Akademii

Marynarki Wojennej. Kierownik jestprzełoŻonym wszystkich pracowników Studium'

2. W strukturze Studium występuje funkcja zastępcy kierownika Studium oruztrzy

ośrodki:

1)ośrodek Kształcenia Językowego Studiów Stacjonamych

2) o Środek Kształcęnia Językowe go Studiów Niestacj onarnych

3) ośrodek Kształcenia Językowego Intensywnych Kursów Stacj onarnych

Strukturę or gantzacyjną Studium Języków obcych przedstawi a załącznik nr 1 .

Zastępcę kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor-Komendant na wniosek

kierownika Studium. Zastępcą kierownika Studium moŻębyó nauczyciel akademicki

zatrudniony w AMW na pierwszym etacie.

ośrodkiem kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora-Komendanta

AMw na wniosek kierownika Studium. Kierownikiem ośrodkamoŻe byó nauczyciel

akademicki studium, zatrudniony w AMW jako podstawowym miejscu pracy.

ss.

1. Do zakresu dziaŁankierownika Studium naleŻy:

1) organizowanie i kierowanie działalnością dydaktyczną Studium;

2) vłyznaczanie nauczycieli akademickich do realizacji zadań w ramach

p o szcze gólnych o śro dków

3) dbanie o zapewnienie wysokiego poziomunauczanta języków obcych;

4) nadzorowanie pracy wszystkich pracowników Studium;

5) zarządzanie majątkiem Studium;



6) dysponowanie środkami finansowymi Studium w ramach przyznanęgo

budzetu;

7) występowanie z wnioskami o zatrudnienie, awanse' wyróznienia, nagrody,

odznaczenia i kary;

8) określenie zakresu obowiązków wszystkich pracowników Studium i
nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy ;

9) wspieranie działan mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób

zatrudnionych w Studium;

l0)występowanie do właściwych władz kolegialnych AMW z wnioskami

doty czący mi spraw bieŻący ch Studium ;

1l)reprezentowanie Studium wobec władz AMW;

l2)wykonywanie innych czynności zgodnych z przepisami prawa'

postanowieniami statutu AMW oraz uchwałami t zaruądzeniami organów

AMW.

2. Do zakręsu działań zastępcy kierownika Studium naleŻy:

1) prowadzenie dokumentacji Studium;

2) prowadzenie gospodarki materiałowej Studium;

3) udział w planowaniu zĄęć i obciążenia dydaktyc znego Studium'

po szcze gó lnych nauczycieli Studium oraz wykor zy stania p omieszczen

dydaktycznych Studium;

4) wykonywani e czynno ści admini stracyj nych związany ch z zabezpieczeniem

sprawnego funkcj onowania Studium;

5) zapewnienie sprawnego i skutecznego przepływu informacji wewnątrz

Studium oruz pomiędzy Studium i instytucjami/osobami z zewnątrz.

6) nadzor nad właściwą eksploatacją mienia Studium przez wszystkie osoby

korzystaj ąc e z tego mienia;

7) zabezpieczenie organizacyjne i logistycznę realizacji procesu egzaminów

resortowych wg STANAG 6001 realizowanych w Studium;

8) prowadzenie strony internetowej Studium i jej uaktualnianie;

9) nadzór nadrcaltzacjązadań Studium w zakresie administracyjnym i

or gantzacyjnym' a w szczególności :

a. posiadanie aktualnych danych o prowadzonych zĄęciach ich miejscu

oraz osobach,
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b. uzgadnianie z nauczycielami i innymi komórkami organizacyjnymi

wszelkich zmran w tym zakresie i przedstawianie ich do akceptacji

kierownika Studium.

c. rejestrowanie nięobecności nauczycieli na zajęciach oraz ich przyczyn

oraz informowanie kierownika Studium w celu podejmowania decyzji

doty czący ch zastęp stw;

d. anahzow anie przedstawianie kierownikowi Studium propozycj i

doty czący ch potrzeb materi ałowy ch or az wyp o sazenia technic zne go

Studium;

3' Do zakresu działan kierownika ośrodka Kształcenia Językowego Studiów

Stacjonarnych należy:

7) organtzowanie i kierowanie działalnością dydaktyczną ośrodka w zakresie

nauczania języków obcych cywilnych studentów AMw na studiach dziennych;

2) dbanie o zapewnienie wysokiego poziomu nauczania języków obcych;

3) w porozumieniu z kierownikiem Studium kierowanie pracąwszystkich

nauczycielirealtzującychzadaniadydaktycznęnacywilnychstudiach

dziennych w AMW;

4) tworzenie i uaktualnianie programów nauczania oraz sylabusów w uzgodnieniu

z kierownikiem Studium;

5) udział w procesie planowania pracy dydaktycznej Studium w części dotyczącej

zadan ośrodka;

6) reprezentowanie ośrodka wobec kierownika Studium;

7) występowanie z wnioskami do kierownika Studium mającymi na celu

wprowadzante zmian doskonalących jakośó pracy ośrodka;

8) udział w procesie oceniania pracy nauczycielt rea|izujących zadania w ramach

ośrodka;

9) nadzor owanie pr zestrze gania dys cypliny pracy po dle głych nauczycieli ;

10)organizowanie procesu kwalifikowania studęntów i tworzenia grup

j ęzykowych zgodnie z zapotrzebowaniami W działow.

4. Do zakręsu działń kięrownika ośrodka Kształcenia Językowego Studiów

Nie stacj onarnych naleŻy :



I) organizowanie i kierowanie działalnością dydaktyczną ośrodka w zakresie

nauczania języków obcych cywilnych studentów AMv/ na studiach

niestacjonarnych;

2) dbanie o zapewnienie wysokiego poziomu nauczania języków obcych;

3) w porozumieniu z kierownikiem Studium kierowanie pracą wszystkich

nauc zyc i e l i r e alizuj ący ch zadania dydaktyc Zna na c1.wi lnyc h studi ach

niestacj onarnych w AMW;

4) tworzenie i uaktualnianie programów nauczania oraz sylabusów w uzgodnieniu

z kierownikiem Studium;

5) udział w procesie planowania pracy dydaktycznej Studium w części doĘczącej

zadań ośrodka;

6) reprezentowanie ośrodka wobec kierownika Studium;

7) występowanie z wnioskami do kierownika Studium mĄącymi na celu

wprowadzantę zmian doskonalących jakośó pfacy ośrodka;

8) udział w procesie oceniania pracy nauczycielt rcaltzujących zadania w ramach

ośrodka;

9) nadzorowanie ptzestrze gania dyscypliny pracy podle głych nauczycieli ;

I})organtzowanie procesu kwalifikowania studentów i tworzenia grup

j ęzyko wych z go dni e z zap otr zebo wani ami v,ry dział ow .

5. Do zakresu działańkierownika ośrodka KształceniaJęzykowego Intensywnych

Kursów Stacj onarn y ch naleŻy :

1) organizowanie i kierowanie działalnością dydaktyczną ośrodka w zakresie

nauczania języków obcych na stacjonarnych kursach intensywnych

realizowanych w AMW oraz wojskowych studentów AMW na sfudiach

dziennych;

2) dbanie o zapewnienie wysokiego poziomu nauczania języków obcych;

3) w porozumieniu z kierownikiem Studium kierowanie pracąwszystkich

naucŻycielirealizującychzadaniadydaktycZnenastacjonamy.chkursach

intensywnych oraz na studiach dziennych wojskowych w AMW;

4) tworzenie i uaktualnianie programów nauczania oraz sylabusów w uzgodnieniu

z kierownikiem Studium;

5) udział w procesie planowania pracy dydaktycznej Studium w części dotyczącej

zadań ośrodka;



reprezentowanie ośrodka wobec kierownika Studium;

występowanie z wnioskami do kierownika Studium mającymi na celu

wprowadzante zmian doskonalących jakość placy ośrodka;

udział w procesie oceniania pracy nauczycielirealin4ącychzadaria w ramach

ośrodka;

9) nadzorowani e pr zestr zegania dys cypliny pracy podle głych nauczycieli ;

l0)organizowanie procesu weryfikacji umiejętności kandydatów skierowanych na

kursy zgodnie zprzepisami oraz kwalifikowanie ich do poszczególnych grup

językowych;

1 l)stały nadzót nad postępami słuchaczy i rcalizacją programów nauczania

I2)udziaŁw organizacji procesu egzaminowania w oparciu o STANAG 6001.

s6.

Planowanie i rozliczarlie wykonania zadan realizowane są zgodnie z procedurami

i przepisami obowiązującymi w AMW.

Na podstawie ,,Regulaminu organizacyjnego Studium Języków obcych,,

kierownik Studium:

1) określa szczegołowe zakresy obowiązków dla wszystkich stanowisk

służbowych w Studium;

2) zapoznaje podległych pracowników ze szczegółowymi zakresami obowiązków

na zajmowanych stanowiskach słuŻbowych.

s7.

Regulamin wchodzi w Życie z dniem podpisania ptzezRektora-Komendanta AMW

REKTOR-KOMENDANT

. \,.,'!' _",.i...,"

6)

7)

8)

l.

2.

kontradm
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