
 UNIWERSYTET                                                                         
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

ZARZĄDZENIE Nr 129 
 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 24 września 2013 r. 
 
 

w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji 
 
 

Na podstawie § 33 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 
2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)  
 

z a r z ą d z a    s i ę, co następuje: 
 

§ 1 
 
Z dniem 1 października 2013 r. tworzy się Uniwersyteckie Centrum Edukacji 
Całożyciowej i Walidacji  (nazwa w języku angielskim: University Centre for Lifelong 
Education and Validation) zwane dalej „Centrum”, jako jednostkę ogólnouczelnianą 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej Uniwersytetem, podległą 
służbowo rektorowi, a merytorycznie prorektorowi właściwemu ds. kształcenia. 
 

§ 2 
 
Zadaniem Centrum jest w szczególności: 

1) budowanie i integrowanie systemu edukacji przez całe życie w Uniwersytecie, 
2) wdrażanie idei uczenia się przez całe życie do praktyki akademickiej poprzez: 

a) angażowanie społeczności akademickiej na rzecz idei i praktyki uczenia się 
przez całe życie, 

b) rozwijanie form uczenia się przez całe życie w różnych trybach: formalnym, 
pozaformalnym i nieformalnym oraz w różnych dziedzinach wiedzy, 

3) opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu walidacji efektów kształcenia 
pozaformalnego i  nieformalnego w Uniwersytecie, 

4) doradztwo w dziedzinie uczenia się przez całe życie dla pracowników i jednostek 
Uniwersytetu. 

5) współpraca Uniwersytetu z otoczeniem społecznym w celu rozwijania idei, praktyki i 
świadomości uczenia się przez całe życie, 

6) promowanie idei i praktyki uczenia się przez całe życie w środowisku akademickim i 
otoczeniu Uniwersytetu, 

 
§ 3 

 
1. Centrum kieruje jego kierownik powoływany i odwoływany  przez rektora z własnej 

inicjatywy lub na wniosek prorektora właściwego ds. kształcenia, po zasięgnięciu opinii 
Rady Centrum. 

2. Pierwszego kierownika Centrum powołuje rektor bez opinii Rady Centrum. 



 
§ 4 

 
1. W Centrum funkcjonuje Rada Centrum, jako organ opiniodawczo-doradczy rektora, w 

skład której wchodzi pięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym jeden z Collegium 
Medicum, powołanych przez rektora na wniosek prorektora właściwego ds. kształcenia 
oraz jedna osoba delegowana przez kanclerza Uniwersytetu spośród pracowników 
administracji.  
Ponadto w posiedzeniach  Rady uczestniczy z głosem doradczym kierownik Centrum. 

2. Rektor zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Centrum, na którym powołuje 
przewodniczącego spośród nauczycieli akademickich. Kolejne posiedzenia zwołuje jej 
przewodniczący, nie rzadziej niż raz w semestrze. 

3. W posiedzeniach Rady Centrum mogą brać udział inne osoby zaproszone przez 
przewodniczącego Rady. 

4. Kadencja Rady Centrum trwa cztery lata tj. od 1 stycznia do 31 grudnia roku wyborów 
władz rektorskich Uniwersytetu.  

5. Zadaniem Rady Centrum jest w szczególności: 
1) przedstawianie rektorowi opinii dotyczącej funkcjonowania Centrum, 
2) opiniowanie rocznych sprawozdań kierownika Centrum, 
3) opiniowanie wniosków dotyczących powoływania i odwoływania kierownika 

Centrum, 
4) opiniowanie każdej sprawy skierowanej przez rektora. 

 
§ 5 

 
1. W strukturze Centrum mogą działać inne jednostki powołane przez rektora. 
2. Działalność Centrum będzie finansowana ze środków pozostających w dyspozycji rektora. 
 

§ 6 
 
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie 
kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej jednostek ogólnouczelnianych dopisuje się: 
 

„59 00 00 00 00 Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji”  
(skrót literowy: UCECW) 

 
§ 7 

 
Zarządzenie pozytywnie zaopiniowane przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 24 września 
2013 r. wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. 
 
       R E K T O R 
 
 
 prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
 
 


