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ZARZĄDZENIE Nr  145/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 grudnia 2006 r. 
 

w sprawie włączenia Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów - 
 Biura Karier w struktury organizacyjne Administrac ji Centralnej 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) i Umowy z dnia 15 kwietna 
2002 r. zawartej pomiędzy uczelniami publicznymi Wrocławia i Dolnośląskim Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz Aneksu Nr 5 z dnia 24 marca 2006 r. zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1. 1.  Z dniem 1 października 2006 r. włącza się Biuro Zawodowej Promocji 
Studentów i Absolwentów – Biuro Karier w struktury organizacyjne Administracji Centralnej 
Uniwersytetu Wrocławskiego jako komórkę administracyjną podległą bezpośrednio 
Prorektorowi do spraw Nauczania. 

        2.  Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego  
Biuro Karier otrzymuje symbol organizacyjny  „DBK” . 
 
 § 2. Do zadań Biura należy: 
  1/ przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez 
      udzielanie  indywidualnych  porad  zawodowych  oraz  prowadzenie  grupo- 

    wych zajęć warsztatowych, 
2/ prowadzenie różnorodnych  form  aktywnego  pozyskiwania  ofert pracy dla 
    osób kończących  studia i  absolwentów oraz  propozycji  praktyk i staży dla  
    studentów, 
3/ ułatwianie   nawiązywania  kontaktu  pomiędzy pracodawcami, a studentami 
    i absolwentami uczelni  poprzez  organizację  targów pracy, prezentację firm 
    na uczelniach oraz innych spotkań, 
4/ gromadzenie i udostępnianie informacji o rynku pracy, 
5/ gromadzenie  informacji  o kursach  zawodowych, językowych, studiach po- 
    dyplomowych i innych formach dokształcania, 
6/ współpraca z lokalnymi partnerami rynku pracy, 
7/ inspirowanie przedsięwzięć mających na celu lepszy start zawodowy absol- 
    wentów uczelni. 

  
 § 3. Realizację zadań określonych w § 2 zapewnia Rada Programowa, której skład 
i zakres działania określa Umowa z dnia 15 kwietna 2002 r. zawarta pomiędzy uczelniami 
publicznymi Wrocławia i Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, 
z późniejszymi aneksami. 
 
 § 4. Kierownik Biura powoływany jest zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w Umowie z dnia 15 kwietna 2002 r. zawartej pomiędzy uczelniami publicznymi Wrocławia 
i Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu. 
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 § 5. Zobowiązuje się Kierownika Biura do opracowania w terminie do dnia 15 
stycznia 2007 r. szczegółowego zakresu działania Biura i przekazania go do Działu 
Organizacyjnego oraz szczegółowych zakresów czynności dla poszczególnych pracowników 
i przekazania ich do Działu Kadr. 
 
 § 6. Zobowiązuje się Prorektora do spraw Nauczania do opracowania szczegółowego 
zakresu czynności dla Kierownika Biura i przekazania go do Działu Kadr oraz złożenia 
Rektorowi informacji z wykonania niniejszego zarządzenia w terminie do dnia 10 stycznia 
2007 r. 
 
 § 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 
2006 r. 
 
 
 
 
 
 

         


