Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 15 /2008

Organizační řád
Jazykového centra FF UJEP
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Jazykové centrum Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen „centrum“) je
pracoviště zajištující výuku cizích jazyků v bakalářských a magisterských studijních
programech.
2. Centrum má sídlo v ulici České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem.
3. Pro označení centra se používá název „Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem –
Jazykové centrum“. Toto označení se užívá na obdélníkovém razítku.
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Čl. 2
Základní úkoly
Základním úkolem centra je výuka cizích jazyků pro studenty i zaměstnance
Filozofické fakulty (dále jen FF).
Výuka cizích jazyků na FF vychází z platných akreditací studijních programů
schválených pro FF
Čl. 3
Organizační struktura
V čele centra stojí vedoucí pověřený děkankou FF UJEP a je podřízen proděkanovi
pro studium FF UJEP.
Vedoucí centra:
- Zodpovídá za rozvoj jazykových programů na FF.
- Zabezpečuje metodické řízení a koordinaci výuky předmětů vyučovaných podle
stanovených studijních plánů a učebních osnov.
- Průběžně hodnotí činnost členů centra, stanovuje rozsah jejich pedagogických
povinností s přihlédnutím k jejich profesnímu růstu.
- Zodpovídá v souladu s platnými předpisy za bezpečnost práce studentů a pedagogů
v průběhu pedagogické činnosti zajišťované centrem.
- Na svěřeném pracovišti zodpovídá za dodržování zákonů, vnitřních předpisů a
vnitřních norem univerzity a fakulty,
- Zodpovídá za aktualizaci a správnost údajů o centru na webových stránkách FF.
- Plní další úkoly uložené proděkanem pro studium FF UJEP.

Čl. 4

Hospodaření
1. Centrum hospodaří podle schváleného rozpočtu v rámci rozpočtu FF UJEP.
2. Centrum hospodaří s účelovými prostředky fondu, řídí se Zákonem č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, vnitřními předpisy a normami
UJEP a fakulty.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Návrh Organizačního řádu Jazykového centra FF UJEP projednal Akademický senát
FF UJEP dne 24.9.2008
2. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1.10. 2008

PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
děkanka FF UJEP

