
Uchrvala nr 231

Senatu Uniwersytetu rv Biall'mstoku

z dnia2l st1'cznia 2004 roku

w spra*,ie zutwierdzenia Regulaninu Centrum Edukacji Nauczycieli

$1

Na podstawie S ,l l ust. I Statutu (Jrtiwer$:tetu w Bialynstctku, Senat
Unitversytetu'tt, Biabtntstoku zatwierdzil Regulamin Centnnt Ettukacji
Nauczl'cieli.

$2

Traci toc Tyntc'zaso.tvy Regulantin Centrum Edttkacji Nauczl,cieli,
zatwierclzony przez Senat UwB w dniu 9 lipca 2003 r.

.\t _i

Uc'htt'ala wchodzi w iyc'ie z dniem jei podjqciu.

Przewodniczqcy
Senatu (lttirversT'tetu w B ialynstoku

- a {.' -' -.-L
Prof, dr hqbl\Ial.ek Gqbczytiski



Regulanr in

CENTRU}I EDUK,.\CJI N.\ UCZYCI EI-I

U niu ersl tetu ry Bialr.mstoku

t'I

Uzyski*anic p'zyg.r,r,r,nia pcdagogiczncgo rv Uni*c.svtccic jcst jcdul z ofcrt
kszfulccnia unirrc'sytcckicgo. orgunizoranc jcst zgodnic z przcpisanri Rozporzlldzenia
!linistra tldukrcji Na.odori cj i sporru z dniu i0 ,rrzcsnia 1002 r,rku',, ,;;,"r;.,
szcze gr-rlo*. y ch k*alilikac'ji *vrnaganych od .auczlcicli ur.az .krcfl.nia sikrl i*rpadkori, l ktolych llozna latntdrl
ri'r' ksztalccnia lub ukorlczoncgo zakladu k
l28li) olaz zgodnic z przepisami l{ozporz4d
z .lrtiu lJ rrrzcsnirr 20UJ ruku s sprarrie st
I 70, poz. | 655 ).

s\2

ccntrum Edukacji Nauczycicri, zrvanc tlalej cEN, jest jerlnostk4 m iqdzylr,.ytiziarow.4.

$3

CEN rcaltzLgc nastqpuj4ce zadanra:
L Prowadzi ksztalccnia w zakresic przygotowania pedagogiezucgo:

l) koordynLrjc p.occs ksztarcc''ia pcdagogiczncgo ka'dydatorv .a nauczycicli -
studcnt6w Uniwersytctu w Il ialynrstoku,

2) olganizLrjc proccs ksztalccnia pcdagogiczncgo kandydat6rv na nauczycicli _
studcnt6rv i absohvcnt6rv innych uczclni.

Doskonal i czynnych nauczycieli.
Pror"adzi dzialalnorli naukorvo-badarvczil, rvlda*niczil i popuraryzatorskil *,
zakresic ksztalccniir i tloskonalenia nauczycicli.
\\'sp6lpracujc z kra.iorvy'rni .i.odkanri (ccntrarni) ksztarcc.ia usta* iczncgcr
naLrczycicii, orgarranri .jcdnostck sanrtlrzqdu tcr.ytonalnego, KLrr.atoriurrr (xwiatv
r)rilz ir()(l('\\ isklrnri i inst\tuLj:lrri zcirrterc:orrlrrrlrrri prohiernatrk.l e.lrrkircrjrrrl.2..
szczcgolnrnr u r'zglqdn ic'icnr ksztalccrria'auczrcicri iich roz*oju za.. od.r* cgo.
organizujc konll'r'cnc.ic. senrinlria, ku.sy * ccru *y.rniany doirii.dczcri nriqizy(r'odo* isk icnr rauko* y'nr, rdnrin istraLj il oirr iat.rr ll i nauczl'c ic ranr i .p.rkt1,t.nri.
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l ( li\ orgn'izLrjc, koordynLrjc i pro*adzi k.rrplckso*c kszrlrrccric * zukrcsie,:
I ) llloktr 1ts,r e lro lor:ic;, no-l)cr jugor.l iczncgo.
l) tl) tla k t) k Pr.zcrlnritllotle lt.
3) pnrktlk Pctluqouiczn y ch.
-l) plzctirrrioltirr LrzLrpclnia jqcych.
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2. Ksztatccnie w ranrach CEN iest odolatne.

s\)

BIok przcdmiot6rv psy,cliologiczno-pcdagogicznych oraz. przcdmioty
uzupcluiajqcc rcalizulzl pracownicy \\'ydzialu pcdagogiki i psychologii, a w
szczegtilriych przypadkach spccjaliici z zc\\,nqtrz..
D)daktyki przctlmiotorvc rcalizujal pracorvnicy poszczcg6l.ych wy,tlzialtirv we
u,sp6lpracy z CEN.
Opiekq nad praktykami pcdagogicznynri sprarvujll pracoivnicy poszczcg6lnych
Wydzial6rv rvc rvsp6lpracy z CEN.

$6

Proces ksztalcenia pedagogicznego student6w Uniwersytetu
rozpoczyna sig nie rvczeSniej ni2 po zaliczeniu I roku studi6w.
Proces ksztalcenia pedagogicznego student6w innych uczelni
formie identycznej jak student6w UwB.
Proces- ksztalcenia pedagogicznego absolwentow UwB i innych
siq w formie studi6w podyplomowych.
Doskonalenie czynnych nauczycieli - pc<iagog6w odbywa siq w
podyplomowych, seminari6w, kursow, kon ferenci i.

w Bialymstoku

odbywa siq w

uczelni odbywa

formie studi6w
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Organern kolcgialnynr CEN jest Rada.
Kadencja Rady CEN trwa 3 lata.

)

l.

r\8

W sklad Rady CEN wchodz4:
l) rvybrani przcz Scnat dwaj przedstawicicle Wydzialu pcdagogiki i psychologii

(pedagog i psycholog), po jcdnym przcdstarv ic iclu pozo.stitych Wy,dzialJw
rrraz przedstaw icicl studcnt6rv zgloszony przcz parlanrcnt Student6w.

2) Pchro'ocnik Rcktora lJniwersytctu w Bialymstoku ds. cEN, zrvany darcj
Pclnomocnikicm.

W posicdzcniach Rady CEN rnogq brai u<.lzial osoby zaprasza t:re prz,cz
Pclnomocnika.

\s9

[)o konrpc{cncji l{ady, CEN nalc2y:
l) prognoro[arric p.t.zcb rv zakrcsic ksztalce.nia. tloksztalcania i tloskonarcnia

la uczy c icli rv rcgionic,
l) zatrvicrdztnic ;tlanu tlzialalnoici CEN,



.+)

5)

6)

3) tustalanic kie.u'krirv i zakrcsu badari pcdagogicznych (cdukacyjrych) prorvadzonych
plzcz lca lizatortirv pr.ogrant(riv CF)N.
zatrvicrdzanic plan6rv i proglanr6rv ksztalccnia, tloksztalcaura i tloskonalcnia
r)cdagog rcz'c{o. opinio*anic propozrc'ji fb.nr i sposob6w rcarizacji t',ch p'oceso*,
rustrlanie firrnr r'sp(rlpracy z KuratoriLrrn (Xrviatv, ri r.dzrnri s.rn,irzQtrow 1 m i,
placo* krnti cdu krcyj nvnt i.
Lrcir*alanic prcliminlrza koszto* ksztirlccnia i rrysoko(ci ()plat ./, rrdzr.l ri
poszczeg6lnyeh lb.n'rch ksztalccni., tltrkszrrrlc.rriu i,ltrskonarcnra z0\\odo\\cgo,
zatrr ieldzanic locznych sprau ozdlri pclnomocnika.
*rrlza'ic .pi'ii, .a r,"niosck pclnontocnika lu[r czlonka I{ady, *, sp'a*ach
rl()t\ cz:lc) ulr rlzi;rlalrr0sr i ('l:N.

$ t0

Rada cEN dziala r'" lrybic i.a zasadach organ.rv koregrainych [.rni*crsltctu *.
Bialr ntstoktr okre Slon-v-ch Statutenr.

r\ ll

Funkcjq Przervodniczrlccgo Rady CEN sprar.vuje I,clnomocnik.
Do kompetencji Plzew odniczllccgo Rady nale2y:
I ) zrvolywanie posiedzeri Rady CEN,
2) przedkladanie do zatrvierdzcnia Radzie plan6rv dzialalnoSci CEN.
3) przedkladanic do zatwierdzenia Radzie CEN projckt<iw plan6rv i progranr6iv

ksztalccnra, doksztalcania i doskonalenia podagogiczncrgo,
-l) przcdkladanie Radzic CEN projckt6w' preriminarza koszt6w ksztarccnia i

rvystrkofci .plat za 
'dziar w poszczeg(rlrrych fbrnracrr ksztarccnia,

doksztalcania i doskonalcnia zaw odo$.e,:o.

$ 12

['clnonrocnika powolujc r odworujc Rcktor uniri,crsytctu w tsiall rnstoku po
zasiggn iqcr Lr opinii Rady CIIN.
Do konrpctcncj i Pclnontocnika nrrlcZy:
l) fcpfczcntowanis CEN ua zcvrniltrz.
l) plztsotouvrrnrric projcktti* plan<iu. dzialaInoSci CEN,
-j) organizournic placy dldaktlczncj ('EN. a \\. l)rzlpadku (lydaktlki

1.lrzcdnr ioto* e' j i pr.kty'k pcdagogrczn;ch spclni.nic riurkr..ji koortry riac1, jriej,
-l) dzialarrrc nll lrccz Lrprl* szcclrn iarr ia d.robku dldlrktyezncgo I nluKo\\cgo

('ttN.
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5) prze'dstarrianic llcktoro*itio zatuicrdzcrri. prclirrrinar.zr k.szto* ksztllccniar *1sok(ci rr;tlirt zu udzial w poszczcgti lrry ch lirrrrraeh ksztalccnia,
rioksztalcu*il i dosk.r'ricri, za*.tl.* cqo. Lrch* alorrvch pr-zcz R.rlq c't:N.
llr,/\ goto\\ ) \\ ilnic nlr(clialtirt na ptlsictlzcliu I{Lrtly CtrN.
nilrlzor llld prlrcori niktrrtri ('lrN,

o,
;)
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cEN wsp6lpracujc z \\'ydziaranri rv zakresie utrzynrania i modemizacji
zakladou, pracorvni dytlaktycznych.

$ t5

Niniejszy Regulanrin r.vchodzi w 2,ycie z dniem uchwalenia przez Senat.

$ l3

c-EN prorvadzi dokumentaciq proccsu ksztatcc'ia i doksztalcania 
'auczycieli 

or.az
doskonalcnia nauczycioli-pcdago96w w Uni*.crsytecic w Bialynrstoku.
Absolwenci p.szczcgdlnych tbrrn edukacji otrzyrnujrl S*.iadcct*o uzyskania
przygptouania pcdagogicznego,/ukoriczcnia studi6rv podyplonto\\ycn.


