
Uchrvala nr 20[i

Senatu Uni* ersvtetu rv Bialvmstoku

z dnia 9 lipca 2003 roku

v' sprnx'ie ulworx,euia Centrun Edukaji ,\uut'21'cieli (CE,\)

.\t /

Nu poclsturt'ie n I I pkt. 5 StututLt Uniwersl'tctu tt, Biulvnr.stoku v :rt iq:ku :
urt. 61 ust. 3 Usta+v.t' o szkolrrictwie wvz-tzllrt z dnia l2 v'rze.iniu 1990 r. (Dz. L'.

)ir 65 z dniu 27 ry't'zeiniu 1990 r. poz. 3ii5 z p6in. :nt.), Settot Uniwcrsrtatu w
Biulvttstoku tvorzy Centrun Eclukttcji Nuutz,tcicli (CEN) bqdqtc jcdtrostktl
r n i 4l zy n.v'd z i u I o *'t7.

.\t2

Slrukturq orgun izut'.t'1nt1, zukrcs i zusudv dziuluniu ('Ll,\' okre.(lo
'f)ntt:ttsoytt' Regulurnin CEN, uchvulon-\, pr:ez Setrut L'\ B, stdnoxiLtL.t'
:ult1c:trik Nt' I do tritticjs:c.j uchv'uly.

\\ -i

L'c'ltLulu wc'hod:i t :.t t'ic z dniern jj potljqcia.

P ria w t d t t i t' ;.t1t'_1'

Senutu L:tt ix,ers-ltctu w Ilialynstoku
I I ii r, ! I -1. r !r

I' roJ. I r\h i h. .l{ u re k G qbc:S' ti s ki



Tvmczasou'y Regulamin

CEN'TRUNI EDUKACJI NAUCZYCI F]LI

Unirversvtetu rv Bialvmstoku

tutltnulont ltt:a: Scntt LtR v Jtriu g liptt 100,1 tnkut

s\l

Ccntrunr l:dukacji Nauczycicli. zwanc rlalej C'E N. j cst jcdnostk4 nriqdzr u vdz ialow 4.

QZ

CEN rcalizujc nastqpuj4cc zadania:
L koordynujc proces ksztalcenia w zakrcsic przygotowanta pedagogiczncgo kandydatori

na nauczycicli studcntriw Uni\acrsytctu'"v Bialy.ntstoku,
2. organizuje proccs ksztalccnia w zakrcsie przygotor,'ania pcdagogiczrrcgo kandvdatow

na nauczycieli - studcnt6w iabsoh',cnt6w innych uczcrnr,
3. doskonaliczynnychnauczycieli,
1. prorvadzi dzialalnoii naukorvo-badawcz4, wydawniczil i upotvszcchnicniorr 4 rv

zakresie ksztalccnia i doskonalcnia nauczycicli,
5. u spolpracuje z krajo*ymi oirodkami (centratni) ksztalccnia ustarviczncgo

nauczycieli, organami sarnorzqdu terytorialnego, kuratorium oSwiaty traz,
Srodou iskami i instytucjami zainteresorvanyrni problcmaty k4 cdukac.vjnrl zc
szczc96lnym uwzglqdnieniem ksztalccnia nauczycicli,

6. organizujc konfbrencje, serninaria, kursy rv cclu rvynriany do$wiadczen lnigdzy
Srodorviskicm naukouym, adrninistracjq o6r,' iatorvq i nauczycielarni - praktykami

$3

Uzyskiwanic przygotowauia pedagogicznego r.v Unrrvcrsytccic jcst jcdnq z t-r l'crt
ksztalccnia unirvcrsytcckicgo. Organizorvanc jcst zgodnie z przcpisami Rozporzqdzcnil
ivlinistra Edukacji Narodorvej i Sportu z dnia l0 urzcdnia 2002 roku \\ spra\\rc
szczegtilorvych krvalifikacji wymaganlch od rtauczycicli oraz okreilcnia szktil i ri i, padktil,,
lv kt6rlch nrozna zalrudnii rrauczycieli nic nraj4cych vv)zszcgo uyksztalccnia lutr
ukoriczoncgo zakladu ksztalccnia nauczvcicli (Dz. U. Nr 155 poz. l2tilt).

s1

C [::r- organizu;c i koordynulc konrplcksowe ksztalccrric ir zakrcsic:
il) blokupsychologiczrro-pcdngouiczncqo,
l)) tlldakty k szczcgtilorr rch,
e) prakty k pctlagogicznl c h.

"s5

[]lok przcdnrroto* psy'c lro logiczno-pcdagogicznl ch rcalrzrrj4 praeouniev rrirukorro-
dldaktyczni (-EN oruz \\'ydzialLr l)cdtgogiki i I'sychologii.
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2. Dydaktyki szczcgolowe rcalizujq pracownicy naLrkorvo-dydaktyczni poszczcgoln)ch

Wydzial6"v rve rvsp6lpracy z CEN.

Opickq nad praktykanti pcdagogicznyrni sprarvujq ptacounicy
poszczcg6lnych Wydziakirv ue s'sp6lpracy z CllN.

r\6

Proccs ksztalccnia rv zakrcsic przygotorvania pcdagogiczncgo stuclcntrjw uni$crsytctu

rv Ilialymstoku rozpoczyna sig nie rvczcsnicj ni2 po zaliczeniu I roku studiorv'
proccs ksztalccnia rv zakrcsie przygoto$ania pedagogiczncgo studcnt6$ i

absolrvcnt6rv innych uczclni odbywa siq rv tbnnic studiunl pedagogiczncgtr'

Doskonalcnic czynnych nauczycicli mo2c b1,i prorvadzone w tormic studiorv

podyplomorvych. kurs6w, scminari6"v, kont'crcncji.

fi7

Organcm kolcgialnym CEN jcst Rada.

Do kompetencji RadY CEN nale2Y:

$8

zakresic ksztalccnia, doksztalcania i doskonalcnta

nauko* o-tlydakty czn i

l.

2.

3.
I

5.

o.

ustalanie podstawowych potrzeb w

7.

6.

nauczyclell w rcglonlc,
ustalanic kicrunk6rv izakresu badari pcdagogicznych (cdukacyjnych) realizorvanych

przcz pracownikow CEN,
zatwierdzanie program6w iplan6rv ksztalcenia psychologiczno-pcdagogiczncgo,

opiniowanie propozycji form isposob6w realizacji procesu ksztalccnia idoskonalcnia

nauczyc ieli,
ustalanie fbrm wsptilpracy z Kuratorium odrviaty, wladzami samorzqdorvymi,

plac6wkami cdukacyj nYmi,

uchwalanie preliminarza koszt6rv ksztalcenia iwysokoSci odplatnosci za udzial rv

poszczeg6lnych fomrach ksztalcenia i doskonalcnia zau odorvcgo,

opiniorvanic przygoto!vywanych publikacji, poradnik6w inrateria16w dydaktycz.nlch,

zatwiordzanie rocznych sprarvozdafi Kicronnika CF-N
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W sklad Rady CEN wchodzq:
ivybrani przlz scnar drvaj przcdsta*iciclc wydzialu Pcdagogiki i I'sychologii

(pctlagog, psycholog) oraz po jcdnyrrr przcdstarvic ic lu pozostalych \!'y'dziattirr'

Kicrou Irik ('llN.
Kadcncja Rady CtiN trwa J lata

w posicdzcniu Rady CEN nrogq brai udziat czlonkorvic honororvi Porrolatti przcz

Scnat Un irvcrsy tctu w llialyntstoku.
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N l0

l. llaclLr CtiN powoltrjc spoSr6d swoich czlonktirv przcrrrrtlnie zqccgo



2.

d)

D)

c)
d)

c)

r)

Do konrpctcncji przovodn icz4ccgo Rady CEN nalcZy:
zrvolyu'anic posicdzcri Rady C IiN,
przedkladanie do zatu icrdzcnia Radzic rarnon'cgo planu dzialalno(ci Cl:N.
przcdkladanic clo zalu'icrdzcnia Radzic CE.N projckt(ru proglanrow ksztalccnia,
przcdkladanic I{adzic C'EN tlo zaopiniorrania planu rl'\'tll* n ic zcrlo {pLrblrkac'ji,
poraclnik6* i nratcriillow tl1'daktvczny c h ).
przcdkladanic Iladzie projcktu prclinrinarza kosztriir ksztalccrriu i rr r sokolci
odplatnofci za udzial rr poszczcq(rlnych Ibrrtraclr ksztalccnia r doskt:nlrleniu
zau odou cgo,
dzialanic na rlccz upo*szcchnilnia dorobku dydaktyczncgo i nauko*cgo CL:N.

r\ ll

Kicrownrka CEN po*oluje i odrvolujc Rc.ktor Uni*'ersvtetu lr Bialymstoku po
zasiqgniqc iu opiniiRady CEN
Do konrpetcncji Kicro*nika C[:N nalcZy:
rcprczcntowanie CEN na zcu n4trz,
przygotowyrlanic projcktow progrant6!\' ksztalccnia,
opraco* yr,, anic proj ekttiw plancirv dzialalno6ci CEN,
organizorl anie pracy dydaktyczncj CEN,
przetlsta*ianie Rektoroll i do zatwicrdzcnia prclinrinarza koszt6w ksztalccnia i

rvysok5ci odplatnoSci z.a udzial w poszczcg6lnych fbrrlach ksztalccnia i doskonalenia
zawooowcgo,
przygotowywanic rnaterial6w na posicdzcnia Rady CEN,
dzialanie na r7.ccz upowszechniania dorobku dydaktyczncgo i naukor,'cgo CiEN.
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CEN prowadzi dokunrcntacjq proccsu ksztalccnia w zakrcsic przygotonania
pedagogicznego i doskonalenia nauczycicli w Uniwcrsytccie rv Bialyrnstoku. Po uko czcnru
pclnego cyklu ksztalccnia sluchacz otrzymuje zaiwiadczenie o uzyskaniu przygoto\\ani3
pcdagogiczncgo lub ukoriczeniu okreSlonej tbrmy doskonalcnia zarvodor"ego.

$ l3

('EN rvsp6lpracujc z \!'ydzialami rl zakrcsie utrzyntatria i nrodcrnizac.;i
zakladow, pracoivni dy daktvcznyclr.

$ l1

\iniujszy lcgulanrin rvchodzi rr 21cic z tlrricrn uch*alcnia pr-zcz Scnat.
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