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ZARZĄDZENIE  Nr  53 /2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

              z  dnia   17 czerwca 2005 r. 
 

w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim 
Mi ędzywydziałowego Laboratorium Nowych Mediów 

 
 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 57/2005 Senatu Uniwer-
sytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. 1. Z dniem 1 października 2005 r. tworzy się w Uniwersytecie Wrocławskim 
Międzywydziałowe Laboratorium Nowych Mediów, zwane dalej „Laboratorium”. 
 
   2. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu – Międzywy-
działowe Laboratorium Nowych Mediów otrzymuje symbol organizacyjny „LNM”. 
 
   3. Laboratorium jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu 
Wrocławskiego podległą  bezpośrednio Prorektorowi do spraw Badań Naukowych i Współ-
pracy z Zagranicą.  
 
   4. Laboratorium działa na podstawie Regulaminu organizacyjnego, stanowiące-
go Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. 1. Laboratorium prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, dokumentacyjną   
i usługową w zakresie technologii informatycznych związanych z przekazami multimedial-
nymi. 
   2. Do zadań Laboratorium należy w szczególności:  
    1/ uruchomienie internetowego radia uniwersyteckiego w oparciu o program  

radiowy nadawany ze studia Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Spo-
łecznej, 

    2/ realizacja multimedialna wykładów w Instytucie Matematycznym oraz 
dźwiękowa dokumentacja wydarzeń udostępniana w celach informacyj-
nych na stronach www, 

    3/ przygotowanie oferty usług multimedialnych wzbogacających strony in-
ternetowe poszczególnych wydziałów, instytutów i innych jednostek 
Uczelni, 

    4/ prace nad stworzeniem multimedialnego portalu internetowego, który bu-
dować będzie nowoczesny wizerunek Uczelni poprzez prezentację dorob-
ku naukowego osób i zespołów badawczych. 

 
 § 3. Kierownika Laboratorium i jego Zastępcę powołuje i odwołuje Rektor na  wnio- 
sek Rady Naukowo – Programowej. 
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 § 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego  zarządzenia powierza  się  Prorektorowi  
do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
  
 §  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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                          Załącznik  
                         do zarządzenia Nr 53 /2005 
                      z dnia  17 czerwca 2005 r. 
 
 
 

Regulamin  Organizacyjny 
Mi ędzywydziałowego Laboratorium Nowych Mediów  

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 
 §  1. Międzywydziałowe Laboratorium Nowych Mediów, zwane dalej „Laborato-
rium” jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego, utwo-
rzoną  we  współpracy  Wydziału  Filologicznego  z  Wydziałem Matematyki  i  Informatyki, 
z siedzibą w Instytucie Matematycznym we Wrocławiu przy pl.Grunwaldzkim 2/4.  
Laboratorium podlega bezpośrednio Prorektorowi do spraw Badań Naukowych i Współpracy 
z Zagranicą. 
Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego – Laboratorium 
posługuje się symbolem organizacyjnym „LNM”. 
 
 §  2. Do zadań Laboratorium należą w szczególności: 
 
     1/  badania ilościowe  (statystyczne)  i  jakościowe  (ankietowe)  nad technikami 

i technologiami przekazów multimedialnych:     
      a/ badania funkcjonalności metod przekazu internetowego, 
          b/ badania funkcjonalności metod kształcenia interaktywnego przez Internet, 
     2/ praca nad nowymi formami przekazu przez Internet treści kształcenia: 
          a/ reportaże radiowe i telewizyjne, 
       b/ dokumentacja zdarzeń z życia Uniwersytetu  i  środowiska  akademickiego 
          (nauka,  kultura, sztuka), 
     3/ prace w zakresie techniki i technologii przekazów multimedialnych: 
       a/ obsługa przekazu uniwersyteckiego radia  „ZWROTNICA”  na  podstawie 
         dotychczasowych doświadczeń audycji,          
       b/ obsługa  internetowego  przekazu „Uniwersyteckiego Magazynu Filmowe- 
        go”, 
       c/ budowa sieci serwerów przekaźnikowych operujących dużymi strumienia- 
        mi danych pracujących w otwartym Internecie, prowadzenie  i  analiza sta- 
        tystyk oglądalności i słuchalności (pobierania materiałów) z portalu Labo- 
        ratorium, 
     4/ działalność dydaktyczna: 
       a/ opracowywanie  wzorów  scenariuszy  przekazu   interaktywnego  dla  po- 
        szczególnych przedmiotów, części programu, bloków programowych, 
       b/ opracowywanie optymalnych metod przekazu, 
       c/ mityngi przedmiotowe dla studentów, 
       d/ popularyzacja portalu  w  szkolnictwie średnim (klasy dziennikarskie,  ma- 
        tematyczne  i  informatyczne),  mityngi  przedmiotowe  dla  uczniów szkół 
          średnich, 
       e/ praktyki dla studentów Katedry Dziennikarstwa  i  Komunikacji Społecznej 
         oraz Instytutu Matematycznego, 
       f/ proponowanie tematów i prowadzenie prac magisterskich, 
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          g/ współuczestniczenie   w organizowaniu  i  prowadzeniu  specjalistycznych 
         zajęć dydaktycznych,  
          h/ pierwsze kroki w zawodzie dla absolwentów. 
 
 §  3. 1. Nadzór nad działalnością merytoryczną Laboratorium sprawuje Rada Wy-
działu Filologicznego oraz Rada Wydziału Matematyki i Informatyki. 
 
     2. Działalność dydaktyczna Laboratorium jest uzgadniana z osobami odpowie-
dzialnymi za dydaktykę w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz w Insty-
tucie Matematycznym. 
 
 §  4. 1. Laboratorium prowadzi działalność usługową w zakresie: 
       1/ reportaży radiowych i telewizyjnych promujących działalność, 
       2/ wykonywania  multimedialnych   materiałów  dydaktycznych  i  edukacyj- 
        nych, 
       3/ opracowywanie informatorów nowej ery w wersji komputerowej i interne- 
        towej, 
       4/ prac informatycznych (strony  www, bazy danych, obliczenia na zamówie- 
        nie). 
 

   2. Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone są: 
 1/ na zasadach częściowej odpłatności – dla jednostek Uniwersytetu, 
 2/  na zasadach pełnej odpłatności – dla podmiotów zewnętrznych. 

 
     3. Cennik usług, zaopiniowany przez Radę Naukowo-Programową, zatwierdza 
Rektor. 
 
 §  5. Przy realizacji swoich zadań Laboratorium współpracuje z jednostkami organi-
zacyjnymi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innymi podobnymi placówkami w Polsce i na 
świecie. 
 
 §  6. 1. Kierownika Laboratorium oraz jego Zastępcę powołuje i odwołuje Rektor na 
wniosek Rady Naukowo–Programowej, spośród pracowników Wydziału Filologicznego oraz 
Wydziału Matematyki i Informatyki. 
 

2. Kierownik  Laboratorium  i  jego  Zastępca  powoływani są na okres kadencji 
Władz Uniwersytetu. 
 

 3. Do zadań Kierownika Laboratorium należy w szczególności: 
      1/ organizowanie działalności Laboratorium, 
      2/ reprezentowanie  Laboratorium  wobec Władz i jednostek organizacyjnych 
        Uniwersytetu Wrocławskiego oraz – w  zakresie  pisemnego upoważnienia 
        Rektora - wobec podmiotów zewnętrznych, 
      3/  odpowiedzialność za gospodarkę finansową Laboratorium, 
      4/  opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Laboratorium, 
      5/ opracowywanie cennika usług. 
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 §  7. 1. W Laboratorium działa Rada Naukowo–Programowa. 
 

2. Radę  Naukowo–Programową, na wniosek Dziekana Wydziału Filologiczne-
go oraz Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, powołuje Rektor na okres kadencji  
Władz Uniwersytetu spośród pracowników: 

1/ Wydziału Filologicznego   - 3 osoby, 
2/ Wydziału Matematyki i Informatyki - 3 osoby. 

 
3. Rada Naukowo–Programowa współdziała  z  Kierownikiem  w  zakresie  rea- 

lizacji zadań Laboratorium, a w szczególności: 
1/ nadzoruje bieżącą działalność Laboratorium, 
2/ określa kierunki działań Laboratorium, 
3/ przyjmuje, analizuje oraz opiniuje plany i sprawozdania z działalności La-

boratorium; plany i sprawozdania zatwierdzają Dziekani Wydziałów, 
4/ proponuje  kandydatów  na  stanowisko Kierownika  Laboratorium  i  jego 
  Zastępcy. 

 
 §  8. 1. Laboratorium prowadzi działalność na zasadzie samofinansowania wykorzy-
stując środki pochodzące z grantów, dochodów ze świadczonych usług, donacji podmiotów 
zainteresowanych działalnością Laboratorium oraz inne środki pozabudżetowe. 
 

2. Nadzór nad bieżącą działalnością finansową Laboratorium sprawuje Kwestor. 
 
 §  9. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą 
być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Rektora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


