
Zarządzenie Nr 53/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 1 marca 2013 r. 

 

 

w sprawie:   powołania jednostki międzywydziałowej w części warszawskiej Uczelni – 

„Studium Języków Obcych” oraz określenia zasad jej funkcjonowania 

 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie art. 84 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 18 ust. 2 i 6 Statutu AWF w 

Warszawie, a także uchwały nr 22/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie powołania jednostki międzywydziałowej w części warszawskiej 

Uczelni – „Studium Języków Obcych”, powołuję nową jednostkę międzywydziałową 

warszawskiej Uczelni – „Studium Języków Obcych” oraz określam zasady jej 

funkcjonowania. 

2. Jednostka, o której mowa w ust. 1, powołana jest do obsługi lektorskiej wydziałów w 

części warszawskiej Uczelni (prowadzenie nauczania języków obcych i innych zadań 

powierzonych przez Rektora lub, z upoważnienia Rektora, przez Prorektora ds. 

studenckich i kształcenia). 

3. Jednostka, o której mowa w ust. 1, będzie podporządkowana w strukturze Uczelni 

Prorektorowi ds. studenckich i kształcenia, który sprawuje nad nią nadzór. 

4. Kierownika jednostki, o której mowa w ust. 1, powołuje Rektor. Kierownik jednostki 

powoływany jest spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce. 

Powołanie kierownika spoza nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce 

wymaga zatrudnienia w Studium Języków Obcych. 

5. Zadaniem kierownika Studium Języków Obcych jest koordynowanie prac tej jednostki 

oraz przydzielanie poszczególnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce 

do obsługi lektorskiej wydziałów i kierunków studiów lub powierzanie nauczycielom 

akademickim zatrudnionym w jednostce innych zadań, w tym na wniosek Rektora lub 

Prorektora ds. studenckich i kształcenia. 

6. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Studium Języków Obcych są przydzielani do 

pracy na poszczególnych wydziałach w części warszawskiej Uczelni. 

7. Jednostka, o której mowa w ust. 1, będzie finansowana w ramach środków 

ogólnouczelnianych pochodzących z dotacji bezpośredniej Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

§ 2 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od           

1 stycznia 2013 roku. 

 

                                                                               Rektor 

                                                                              AWF w Warszawie 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


