
Postanowienie Dyrektora IJ 1/2019  

z dn. 10 października 2019 r.  

w sprawie zakresu kompetencji osób na stanowiskach zarządzających w Instytucie 

Językoznawstwa  

 

 

KOMPETENCJE JEDNOSTEK INSTYTUTU JĘZYKOZNAWSTWA 

Dyrekcja IJ 

„Dyrektor instytutu w szczególności: 

1) organizuje pracę rady instytutu; 

2) opracowuje strategię rozwoju dyscypliny naukowej zgodnie ze strategią rozwoju 

Uniwersytetu; 

3) kształtuje politykę ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach dyscypliny we 

współpracy z rada instytutu; 

4) określa politykę publikacyjną ewaluowanej dyscypliny; 

5) ocenia dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny nauczycieli akademickich danego 

instytutu; 

6) przewodniczy komisji oceniającej nauczycieli akademickich danego instytutu; 

7) realizuje politykę osobową w ramach kierowanego instytutu; 

8) dysponuje środkami finansowymi w ramach przyznanych środków na badania naukowe 

prowadzone w instytucie; 

9) wspiera w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe; 

10) podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów 

Uniwersytetu lub kanclerza; 

11) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych instytutu; 

12) wykonuje inne zadania przekazane przez rektora.” 

Ponadto: 

1) Organizuje pracę instytutu w porozumieniu z radą instytutu i kierownikami katedr. 

2) Zatwierdza wszystkie dokumenty o skutkach finansowych (w tym umowy wydawnicze).  

3) Zatwierdza wnioski pracowników IJ o przyznanie środków na badania naukowe. 

4) Zatwierdza plany wydawnicze, wyraża zgodę na skierowanie publikacji zwartej do druku. 

5) Zatwierdza wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień pracownikom instytutu. 

6) Występuje do Rektora w sprawach osobowych (urlopy naukowe, konkursy na stanowisko, 

przedłużenie zatrudnienia, rozwiązanie umowy itp.). 

 

 



Rada Instytutu IJ 

„Rada instytutu w szczególności opiniuje: 

1) programy studiów na kierunkach przyporządkowanych do instytutu; 

2) kierunki polityki kadrowej w ramach dyscypliny; 

3) kryteria oceny i awansu z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny; 

4) strategię rozwoju dyscypliny; 

5) zasady podziału środków na badania naukowe w ramach instytutu.” 

Ponadto: 

1) Przydziela środki finansowych na zgłoszone przez pracowników IJ projekty. 

2) Opiniuje plany wydawnicze z uwzględnieniem dostępności środków finansowych na druk.   

3) Opiniuje wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień pracownikom instytutu. 

4) Opiniuje wnioski dyrekcji IJ i kierowników katedr dotyczące spraw osobowych (urlopy 

naukowe, konkursy na stanowisko, przedłużenie zatrudnienia, rozwiązanie umowy itp.).  

5) Wykonuje inne zadania przekazane przez dyrektora IJ oraz dziekana WF. 

6) Wykonuje zadania zlecone przez Radę Naukową UO (w postępowaniach o nadanie stopnia 

doktora oraz stopnia doktora habilitowanego). 

7) Zatwierdza tematy prac dyplomowych i przewodniczącego komisji do obrony prac 

dyplomowych. 

 

Kierownik katedry 

1) Odpowiada za realizację polityki ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach dyscypliny 

przez pracowników katedry. Organizuje i nadzoruje badania naukowe prowadzone przez 

pracowników katedry.  

2) Przekazuje dyrekcji IJ wnioski pracowników katedry o finansowanie badań naukowych i 

publikacji w ramach przyznanych katedrze na ten cel środków.  

3) Zgłasza publikacje do planu wydawniczego i nadzoruje pozyskiwanie środków finansowych na 

ich druk. 

4) Nadzoruje wydarzenia naukowe organizowane przez pracowników katedry (konferencje 

naukowe, seminaria, wykłady itp.). 

5) Występuje do dyrekcji IJ z wnioskami w sprawach kadrowych (urlopy naukowe, konkursy na 

stanowisko, przedłużenie zatrudnienia, rozwiązanie umowy itp.).  

6) Występuje do dyrektora IJ z wnioskami o przyznanie nagród i wyróżnień pracownikom 

katedry. 

7) Wykonuje inne zadania przekazane przez dyrektora IJ. 

8) Współpracuje z koordynatorem kierunków w zakresie programów studiów 

przyporządkowanych do katedry. 

9) Współpracuje z koordynatorem kierunków w zakresie przydziału zajęć dydaktycznych 

pracownikom katedry, wyznaczania opiekunów lat i tutorów. 

10) Wyznacza przewodniczącego komisji do obrony prac dyplomowych. 

11) Wykonuje inne zadania związane z procesem dydaktycznym przekazane przez dziekana WF. 


