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REGULAMIN 

CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ 

DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW 

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 

 
1. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, zwane dalej „Centrum”, 

jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu, zgodnie z §10 Statutu 

UMCS. 

2. Siedzibą Centrum jest budynek UMCS przy ul. Weteranów 18 w Lublinie.  

3. Podstawowe zadania, zawarte w wyżej wymienionej Uchwale Senatu, Centrum realizuje 

poprzez działalność:  

1) dydaktyczną: 

- roczny kurs języka polskiego przygotowujący uczestników do podjęcia 

studiów wyższych w Polsce, na który przyjmowani są cudzoziemcy na 

zasadach odpłatności oraz przedstawiciele Polonii i mniejszości polskich                    

z zagranicy w trybie rekrutacyjnym ustalonym przez Ministerstwo Nauki                      

i Szkolnictwa Wyższego; 

- kursy semestralne i krótkoterminowe (językowe, kulturowe, metodyczne, 

specjalistyczne), organizowane dla studentów-obcokrajowców UMCS i innych 

cudzoziemców na zasadach odpłatności; 

- specjalistyczne kursy wakacyjne: metodyczne, językowe, folklorystyczne                  

i kultury polskiej – finansowane ze środków zewnętrznych; środkami 

finansowymi przeznaczonymi na realizację kursów dysponują ich kierownicy 

pod nadzorem dyrekcji Centrum; 

- studia podyplomowe (stacjonarne i zaoczne) w zakresie kształcenia 

humanistycznego i specjalistycznego. 

2) naukową – głównie w zakresie glottodydaktyki i językoznawstwa; 

3) organizacyjną – konferencje naukowe, warsztaty, seminaria, egzaminy 

certyfikatowe  i inne; 

4) wydawniczą – z preferencją publikacji o charakterze pomocy dydaktycznych 

dla Polonii i cudzoziemców i publikacji naukowych. 

4. Personel Centrum stanowią: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, 

pracownicy inżynieryjno-techniczni i służba biblioteczna. 

5. Pieczę nad działalnością merytoryczną Centrum sprawuje Rada Wydziału 

Humanistycznego, w szczególności w zakresie zatwierdzania programów nauczania, 

awansów naukowych oraz przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych 

pracowników Centrum. 

6. Organami Centrum są: dyrekcja i Rada Naukowo-Programowa, zwana dalej „Radą”. 

7. Dyrekcja Centrum składa się z dyrektora Centrum i jego zastępcy (lub 2 zastępców). 

8. Dyrektora Centrum powołuje Rektor na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii Rady 

Wydziału Humanistycznego UMCS. Zastępcę dyrektora Centrum powołuje Rektor na 

wniosek dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Humanistycznego 

UMCS. 

9. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora Centrum ustala Rektor; zakresy czynności 

pozostałych pracowników Centrum ustala dyrektor Centrum. 

10.  Radę Naukowo-Programową w liczbie do 15 członków powołuje Rektor na okres 

kadencji Rektora. 



11. Rada Naukowo-Programowa składa się w większości z pracowników Uniwersytetu, 

reprezentujących specjalności najbardziej zaangażowane w proces kształcenia Polonii                 

i cudzoziemców oraz przedstawicieli innych Uczelni, organizacji i instytucji 

współpracujących z Centrum. 

12. Wydział Humanistyczny UMCS jest reprezentowany w Radzie Naukowo-Programowej 

przez minimum 5 nauczycieli akademickich tego Wydziału. 

13.  Kompetencje Rady Naukowo-Programowej mają charakter doradczo-opiniodawczy,                

w szczególności Rada analizuje kierunki i program działalności Centrum oraz wyraża 

swoje stanowisko w tych sprawach. 

14.  Radzie Naukowo-Programowej przewodniczy dyrektor Centrum. 

15.  Uchwały Rady podejmowane są większością głosów. 

16.  Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący, co najmniej raz w roku akademickim. 

17. Integralna częścią Centrum jest jego Biblioteka, włączona do systemu biblioteczno-

informacyjnego UMCS. 

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2017 r. 


