
Uchwała Nr 56 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. 
w sprawie utworzenia  

Centrum Technik Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim 
 

 
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 w związku z § 17 Statutu Uniwersytetu Śląskiego, uchwala się co następuje: 
 

§1 

1. Tworzy się Centrum Technik Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim jako ogólnouczelnianą jednostkę 
prowadzącą działalność naukowo-dydaktyczną w obszarze kształcenia elektronicznego, zwaną dalej „Centrum”. 

2. Centrum mieści się tymczasowo w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, przy ul. Będzińskiej 39 w Sosnowcu. 

 
§2 

1. Celem działań Centrum jest rozwijanie i wspomaganie metod kształcenia elektronicznego i kształcenia na odległość  
– z wykorzystaniem technologii Internet w Uniwersytecie Śląskim. 

2. Centrum realizuje swoje zadania poprzez: 

 opracowanie i rozwój serwera udostępnienia zasobów Systemu Kształcenia na Odległość – SKO oraz jego wdrażanie w pracowniach 
kształcenia elektronicznego w Uniwersytecie Śląskim, 

 opracowanie uniwersalnych platform projektowania aplikacji dla SKO oraz współdziałanie z utworzonymi w podstawowych i 
pozostałych jednostkach organizacyjnych pracowniami kształcenia elektronicznego w zakresie zastosowań technologii Internet –
opracowania jednolitych standardów dla SKO, 

 koordynację działalności pracowni kształcenia elektronicznego w obszarze użytkowania SKO, 

a także: 

 udział w opracowaniach, uruchamianiu i realizacji kursów doskonalących w pracowniach kształcenia elektronicznego, 

 konsultacje technologiczne w organizacji pracy ośrodków kształcenia za pośrednictwem Internetu, 

 organizację konferencji, warsztatów i szkoleń dla użytkowników i projektantów SKO, 

 udział w pracach regionalnych ośrodków Społeczeństwa Informacyjnego oraz w pracach międzyuczelnianych jednostek rozwoju SKO, 

 udział w realizacji umów współpracy międzynarodowej oraz w opracowaniach projektów, współpracę z partnerami krajowymi i 
zagranicznymi w ramach projektów dla SKO. 

§3 

1. Centrum prowadzi działalność, o której mowa w § 2 na rzecz jednostek Uniwersytetu oraz podmiotów zewnętrznych. 
2. Centrum wspomaga i koordynuje system kształcenia na odległość (SKO) w Uniwersytecie Śląskim realizowany w ramach 

utworzonych w podstawowych i pozostałych jednostkach organizacyjnych pracowni kształcenia elektronicznego. 
3. Szczegółowe warunki współpracy Centrum z jednostkami z zewnątrz, a także zasady rozliczeń pomiędzy stronami określane będą w 

odrębnych umowach. 

§4 
Centrum kieruje Dyrektor Centrum. 
 

§5 
 

Przychody i koszty działalności Centrum ujęte są w planie rzeczowo-finansowym tej jednostki. Koszty uruchomienia Centrum pokrywane są ze 
środków będących w dyspozycji Rektora. Koszty dalszego funkcjonowania Centrum, ponad koszty poniesione w trakcie jego uruchamiania, 
pokrywane są ze środków pozyskiwanych na działalność z zewnątrz, a także pochodzących z opłat za organizowane w Centrum kursy i 
szkolenia. 
 

§6 
 

Rektor nada Centrum regulamin organizacyjny w trybie § 17 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Śląskiego. 
 

§7 
 

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu. 
 

§8 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

REKTOR 
Prof. dr hab. Janusz Janeczek 

 


