Regulamin
Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1.Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, stanowi podstawę działalności
Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego, zwanego dalej ACK UO.
2.Regulamin określa:
1) cele i zakres działania ACK UO,
2) zasady i warunki funkcjonowania ACK UO.
3.Słownik pojęć:
a. Uczelnia – Uniwersytet Opolski,
b. Student – osoba podejmująca studia w Uczelni bez względu na kierunek i tryb studiów,
c. Absolwent – osoba, która ukończyła studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie
w Uczelni i która nie przekroczyła 35. roku życia,
Rozdział 2
Miejsce w strukturze organizacyjnej UO
§2
ACK UO jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Opolskiego, utworzoną na mocy
uchwały Senatu Uczelni.
§3
ACK UO znajduje się w Domu Studenta Kmicic, ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole.
§4
ACK UO podlega Rektorowi Uczelni lub upoważnionemu przez Rektora Prorektorowi.

§5
ACK UO działa w oparciu o roczne plany pracy, które zatwierdza Rektor Uczelni
lub upoważniony przez Rektora Prorektor.
§6
Dla realizacji celów ACK UO, ACK UO współpracuje ze wszystkimi jednostkami Uczelni.
§7
Kierownika ACK UO powołuje Rektor Uczelni lub upoważniony przez Rektora Prorektor.
§8
Kierownik ACK UO odpowiada za realizację celów ACK UO przed Rektorem Uczelni,
lub upoważnionym przez Rektora Prorektorem.
Rozdział 3
Cel działalności Akademickiego Centrum Karier
§9
Celem działalności ACK UO jest promocja studentów i absolwentów Uczelni wśród
pracodawców oraz wspieranie poszukiwania pracy i rozwoju zawodowego studentów
i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego.

Rozdział 4
Działalność Akademickiego Centrum Karier
§10
Promocja studentów i absolwentów Uczelni wśród pracodawców oraz wspieranie
poszukiwania pracy i rozwoju zawodowego studentów i absolwentów Uniwersytetu
Opolskiego:
1. pośredniczenie w kontaktach pomiędzy pracodawcami, a studentami i absolwentami
oraz dostarczanie informacji o rynku pracy i rynku edukacyjnym,
2. organizację szkoleń i warsztatów,

3. prowadzenie

monitoringu karier zawodowych i innych analiz sytuacji studentów

i absolwentów na rynku pracy oraz udział w pracach nad ich wykorzystaniem
dla podniesienia jakości kształcenia,
4. doradztwo personalne i pomoc psychologiczną,
5. organizację i promocję praktyk fakultatywnych,
6. organizację imprez związanych z promocją i wspieraniem absolwentów na rynku pracy,

§11
Szczegółowe zasady realizowania przez Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu
Opolskiego celów jego działalności i jego zadań określonych w pkt. 1, 2, 4, 5, 6 niniejszego
Regulaminu określa Kierownik ACK UO w odpowiednich regulaminach, które podlegają
zatwierdzeniu przez Rektora Uczelni lub przez upoważnionego przez Rektora Prorektora,
natomiast dla pkt. 3 określa Senat Uczelni
Rozdział 5
Finansowanie Akademickiego Centrum Karier
§12
Działalność ACK UO finansowana jest w szczególności z następujących źródeł:
1) ze środków Uczelni,
3) z wpłat dokonywanych przez organizacje i firmy współpracujące z ACK UO,
4) z dotacji,
5) ze środków pozyskanych z funduszy pomocowych finansowanych przez Unię Europejską
lub inne organizacje.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§13
Zmian w Regulaminie dokonuje Senat Uczelni na wniosek Kierownika ACK UO, Rektora
Uczelni lub upoważnionego przez Rektora Prorektora.

§14
Treść zmian dokonanych w Regulaminie podawana jest do wiadomości w trybie
przewidzianym w Uczelni.
§15
Regulamin

zaczyna

obowiązywać

z

dniem

zatwierdzenia

przez

Senat

Uczelni.

