
 
 

Załącznik do zarządzenia nr 34/2013  
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia  12.06.2013 r. 

 
Regulamin 

Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego 
 

§ 1 
 

1. Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, zwane dalej „Centrum”, jest 
jednostką ogólnouczelnianą, podlegającą bezpośrednio Rektorowi lub upowaŜnionemu 
Prorektorowi ds. kształcenia i studentów.   

2. Dla realizacji swojej misji i zadań Centrum współpracuje ze wszystkimi jednostkami 
Uniwersytetu Opolskiego. 

§ 2 

1. Misją Centrum jest pełna realizacja idei kształcenia przez całe Ŝycie poprzez prowadzenie 
zajęć dla osób dorosłych, a takŜe poprzez działalność kulturalno-edukacyjną. 
 

2. Zadaniem Centrum jest: 
1) kształcenie w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i na odległość (e-learning), w 

formie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i doskonalących, 
wykładów, szkoleń, seminariów, konferencji w zakresie nierealizowanym przez inne 
jednostki organizacyjne Uniwersytetu Opolskiego; 

2) kształcenie w formie studiów podyplomowych absolwentów szkół wyŜszych 
zainteresowanych uzyskaniem przygotowania pedagogicznego do zajmowanego 
stanowiska nauczyciela we wszystkich typach szkół i innych placówkach 
oświatowych; 

3) umoŜliwienie słuchaczom nabycie oraz rozwój wiedzy i umiejętności z wybranego 
zakresu w formie prowadzonych na najwyŜszym poziomie zajęć; 

4) pomoc słuchaczom w osiąganiu celów edukacyjnych, przygotowaniu do samodzielnej 
nauki oraz braniu odpowiedzialności za własną edukację; 

5) umoŜliwienie słuchaczom uzyskanie kompetencji dostosowanych do aktualnych i 
przyszłych wymagań pracodawców; 

6) pomoc słuchaczom w podejmowaniu świadomych i zgodnych z ich potrzebami i 
uzdolnieniami decyzji, co do wyboru dróg rozwoju w perspektywie całego Ŝycia; 

7) współpraca z ośrodkami naukowymi oraz z innymi organizacjami i instytucjami 
edukacyjnymi, społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi z kraju i z zagranicy, 
realizującymi pokrewne cele; 

8) wzmacnianie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego poprzez rozwój 
kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej i doktorantów w celu podnoszenia 
jakości kształcenia (m.in. w zakresie metodyki kształcenia w szkole wyŜszej, 
stosowania innowacyjnych metod nauczania, organizowania, organizowania programu 
staŜy, pogłębienia wiedzy z zakresu analiz i ocen przebiegu kształcenia, planowania 
pracy dydaktycznej); 

9) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej działań związanych z 
kształceniem ustawicznym na Uniwersytecie Opolskim; 



 
 

10)  organizacja i planowanie badań ankietowych oraz analizowanie uzyskanych dzięki 
 nim informacji; 

11) organizacja obowiązkowych i fakultatywnych praktyk studenckich na Uniwersytecie 
Opolskim. 

§ 3 

W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą następujące jednostki: 

1) Zakład Praktyk, którego zasady działania określają regulaminy stanowiące załączniki nr 1 i 
2 do niniejszego Regulaminu; 

2) Zakład Analizy Ankiet Ewaluacyjnych, którego zasady działania określa załącznik nr 3 do 
niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

1. Dyrektora Centrum powołuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego spośród nauczycieli 
akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora zatrudnionych w 
Uniwersytecie Opolskim jako podstawowym miejscu pracy. 

2. Zastępcę Dyrektora Centrum powołuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego na wniosek 
Dyrektora Centrum. 

3. Do zakresu czynności Dyrektora Centrum naleŜy: 

1) reprezentowanie Centrum jako jednostki ogólnouczelnianej Uniwersytetu Opolskiego 
na zewnątrz – w senacie, kolegium rektorskim, radach wydziałów, ośrodkach 
naukowych oraz innych organizacjach i instytucjach edukacyjnych, społecznych, 
gospodarczych, kulturalnych z kraju i z zagranicy, instytucjach, które realizują 
pokrewne cele; 

2) opracowywanie projektów i planów działania Centrum; 

3)  nadzorowanie działalności jednostek Centrum; 

4)  prowadzenie gospodarki finansowej Centrum i podejmowanie decyzji finansowych w 
uzgodnieniu z Rektorem lub upowaŜnionym Prorektorem ds. kształcenia i studentów 
oraz Kwestorem Uniwersytetu Opolskiego; 

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Rektora lub upowaŜnionego 
Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego. 

4. Dyrektor Centrum składa Rektorowi lub upowaŜnionemu Prorektorowi ds. kształcenia i 
studentów raz do roku sprawozdanie z działalności Centrum.  

5. Dyrektor Centrum przy realizacji zadań finansowych i przy reprezentacji Uniwersytetu 
Opolskiego działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora. 

§ 5 

1. Siedziba Centrum znajduje się w pokojach 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 w budynku Uniwersytetu 
Opolskiego na ul. Katowickiej 87A, 45-060 Opole. 

2. Centrum posiada witrynę internetową pod adresem: www.cedu.uni.opole.pl oraz pocztę 
e-mail pod adresem: cedu@uni.opole.pl. 

  


