Zarządzenie nr 28
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian
w administracji ogólnouczelnianej.
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) w związku z § 9 i § 11 ust. 1 Regulaminu
Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 21 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r., z późn. zm.,
zarządzam co następuje:
§1
W „Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Śląskiego”, stanowiącym
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 kwietnia
2007 r., z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4
Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3a i ust. 6, jednostki administracji można tworzyć, jeżeli łącznie
zostały spełnione następujące przesłanki:
1) wydzielenie zakresu zadań jest merytorycznie zasadne,
2) realizacja tych zadań wymaga organizacyjnego wyodrębnienia grupy pracowników
i podporządkowania ich jednemu kierownikowi.”;
2) w § 6 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Centrum można również utworzyć w celu wykonywania zadań przyjętych do
realizacji

w

ramach

projektów

ogólnouczelnianych,

w

szczególności

wspomagających podnoszenie kompetencji kadry uniwersyteckiej. Realizacja zadań,
o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga zatrudnienia w centrum
pracowników. Osobami wykonującymi zadania centrum są pracownicy Uniwersytetu,
wyznaczeni przez rektora.”;

3) załączniki nr 2 i 3 do „Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu
Śląskiego” otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach o nr 2 i 3 do
niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 4 do „Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego”
(rozdział I Wykaz jednostek administracji ogólnouczelnianej oraz rozdział II Zakresy
zadań jednostek administracji ogólnouczelnianej) otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Z dniem 1 marca 2019 r. tworzy się w administracji ogólnouczelnianej Centrum Usług
Edukacyjnych i Tłumaczeniowych, któremu nadaje się symbol literowy CUET.
2. Szczegółowy zakres zadań Centrum Usług Edukacyjnych i Tłumaczeniowych określa
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Centrum Usług Edukacyjnych i Tłumaczeniowych podlega dyspozycji merytorycznej
Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej oraz dyspozycji służbowej
Kanclerza.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
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