
Uchwala nr 233IXLVIIII2014 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 17 grudnia 2014 r. 

w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie orgamzacYJnym Studium Jyzyk6w 
Obcych Politechniki Warszawskiej 

§ 1 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialaj,!c na podstawie § 36 ust. 2 Statutu PW, 

pozytywnie opiniuje zmiany w Regulaminie organizacyjnym Studium Jyzyk6w Obcych 
Politechniki Warszawskiej, stanowi,!cym zal,!cznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu 

;jJ06u~ J' 
mgr Beata Dobrzeniecka p"':::f :::"o--f. -d-r-h-ab- .-inz. Jan Szmidt 



za1i!cznik do uchwaly nr 233/XLVIII/2014 Senatu PW z dnia 17.12.2014 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

STUDIUM J~ZYK6W OBCYCH 


POLITECHNIKI WARSZA WSKIEJ 


Postanowienia og61ne 

§ 1 

Studium Jyzyk6w Obcych Politechniki Warszawskiej, zwane dalej "Studium" lub "SJO", 
jest pozawydzialowqjednostkq organizacyjnq powolanq do: 

1) wykonywania zadaiJ. dydaktycznych i uslugowych, sluzqcych zdobywaniu i rozwijaniu 
przez student6w Politechniki Warszawskiej znajomosci jyzyk6w obcych; 

2) dokonywania oceny i poswiadczania stopnia bieglosci jyzykowej student6w studi6w 
wszystkich stopni. 

§2 

Do zadan Studium naleZy w szczeg61nosci: 
1) 	 prowadzenie zajyc dydaktycznych z jyzyk6w obcych (lektorat6w), zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami, uchwalami Senatu oraz z wymaganiami program6w 
studi6w; 

2) prowadzenie zajyc z jyzyk6w obcych w zakresie jyzyka specjalistycznego; 
3) ocena poziomu bieglosci jyzykowej student6w Politechniki Warszawskiej zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami; 
4) ocena znajomosci jyzyk6w obcych kandydat6w na praktyki i stypendia zagraniczne, 

zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami; 
5) ocena znajomosci jyzyk6w obcych kandydat6w na studia doktoranckie, zgodnie 

z wymaganiami wydzial6w; 
6) ocena znajomosci jyzyk6w obcych doktorant6w, zgodnie z przepisami dotyczqcymi 

egzaminu doktorskiego; 
7) prowadzenie wewnytrznych i zewnytrznych egzamin6w z jyzyk6w obcych, zgodnie 

z posiadanymi przez Studium uprawnieniami; 
8) obsluga administracyjna i finansowa Programu przygotowawczego. 

Organizacja Studium J-rzyk6w Obcych 

§ 3 

W Studium Sq zatrudnieni nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebydqcy nauczycielami 
akademickimi, kt6rzy zapewniajq obslugy administracyjnq, finansowq i technicznq Studium. 

§4 

1. 	 Studium zarzqdza kierownik. Tryb powolywania i odwolywania oraz zadania kierownika 
Studium okresla Statut PW. 

2. 	 Dw6ch zastypc6w kierownika SJO powoluje Rektor PW na wniosek kierownika SJO 
sposr6d kandydat6w pozytywnie zaopiniowanych przez Rady Studium. Zakres dzialania 
zastypc6w okresla kierownik Studium. 

§5 

1. 	 W Studium dziala Rada Studium, zwana dalej "Radq". 
2. 	 Rada jest powolywana przez Rektora na wniosek kierownika Studium. 



3. 	 W sklad Rady wchodzq: 
1) kierownik SJO jako przewodniczqcy Rady; 
2) dw6ch zastypc6w kierownika SJO; 
3) trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w SJO: dw6ch 

przedstawicieli jyzyka angielskiego, jeden przedstawiciel pozostalych jyzyk6w. 
4. 	 W posiedzeniach Rady uczestniczq, z glosem doradczym: 

1) przedstawiciele zwiqzk6w zawodowych dzialajqcych w SJO - po jednym z kazdego 
zwiqzku; 

2) 	 na zaproszenie kierownika SJO - przedstawiciel uczelnianych organ6w Samorzqdu 
Student6w i organizacji studenckich, 0 ile ich udzial w obradach moze ulatwi6 Radzie 
podjycie decyzji. 

5. 	 Rada pelni funkcjy opiniodawczo-doradczq. Do kompetencji Rady nalezy opiniowanie 
spraw dotyczqcych organizacji oraz funkcjonowania Studium, w szczeg6lnosci: 
1) wyrazanie opinii w sprawach zwiqzanych z dzialalnosciq oraz rozwojem Studium; 
2) opiniowanie projektu planu rzeczowo- finansowego Studium oraz sprawozdan z jego 

wykonania; 
3) opiniowanie powolania zespol6w i pelnomocnik6w Kierownika SJO dla wykonania 

okreSlonych zadail; 
4) opiniowanie wniosk6w w sprawie zatrudnienia, rozwiqzania stosunku pracy, nagr6d, 

kar oraz awans6w pracownik6w SJO; 
5) wyrazanie opinii spolecznosci akademickiej Studium we wszystkich sprawach, 

kt6rymi spolecznos6 ta jest zainteresowana. 
6. 	 Czlonkowie Rady majq prawo wystypowania z interpelacjami do kierownika Studium. 
7. 	 Posiedzenie Rady zwoluje kierownik Studium z wlasnej inicjatywy lub na wniosek 

co najmniej trzech czlonk6w Rady, przynajmniej dwa razy w semestrze lub czysciej, 
w zaleznosci od potrzeb. 

8. 	 Kadencja Rady jest zgodna z kadencjq wladz Uczelni. 
9. 	 Z kaZdego posiedzenia Rady sporzqdza siy protok61. Protokoly z posiedzen Rady 

sq przechowywane w aktach SJO. 
10. Czlonk6w Rady, 0 kt6rych mowa w ust. 3 pkt 3, wylania siy w glosowaniu tajnym, 

bezwzglydnq wiykszosciq glos6w, w obecnosci co najmniej polowy pracownik6w SJO, 
na zebraniu w czerwcu ostatniego roku kadencji Rady. 

§6 

1. 	 W Studium dzialajq zespoly dydaktyczne. Zespoly tworzy, znosi i przeksztalca kierownik 
Studium. 

2. 	 Kierownika zespolu dydaktycznego powoluje i odwoluje kierownik Studium 
po zasiygniyciu opinii zespolu. Okres powolania oraz zakres obowiqzk6w kierownika 
zespolu okresla kierownik Studium. 

§7 

1. 	 Przy Studium dziala Komisja Egzaminacyjnajyzyk6w obcych Politechniki Warszawskiej, 
zwana dalej "Komisjq Egzaminacyjnq". W sklad Komisji Egzaminacyjnej wchodzi 
Podkomisja ds . Filii w Plocku, zwana dalej "Podkomisjq". 

2. 	 Rektor powoluje przewodniczqcego Komisji Egzaminacyjnej na wniosek kierownika 
Studium, po zaopiniowaniu przez Rady Studium oraz zastypcy przewodniczqcego Komisji 
- kierujqcego Podkomisjq, na wniosek Prorektora ds. Filii w Plocku. Kadencja 
przewodniczqcego Komisji i jego zastypcy trwa 4 lata i rozpoczyna siy w dniu 1 wrzesnia 
ostatniego roku kadencji organ6w Uczelni. 

3. 	 Czlonk6w Komisji Egzaminacyjnej, z wyjqtkiem czlonk6w Podkomisji, powoluje 
na kai:dy rok akademicki kierownik Studium w uzgodnieniu z przewodniczqcym Komisji . 

4. 	 Do zadail Komisji egzaminacyjnej nalezy: 
1) organizacja i bezposredni nadz6r nad przeprowadzeniem egzamin6w jyzykowych; 
2) zatwierdzenie kryteri6w uznawalnosci egzamin6w zewnytrznych; 



i 

3) 	 opracowanie arkuszy egzaminacyjnych. 

Finanse SJO 

§ 8 

1. 	 Dzialalnos6 dydaktyczna Studium jest finansowana z budzetu Uczelni w wysokosci 
wynikaj,!cej z obowi,!zuj,!cych przepis6w oraz uchwal Senatu i zarz'!dzen Rektora. 

2. 	 Studiurn jest uprawnione do swiadczenia uslug dydaktycznych, w tyrn do odplatnego 
nauczania j«zyk6w obcych. 

Postanowienia koncowe 

§9 

Powyzszy Regularnin nie rna zastosowania do Zespolu Lektor6w Politechniki Warszawskiej, 
Filii w Plocku. 

/ 




