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ZARZĄDZENIE Nr 106/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 lipca 2006 r. 
 

w sprawie utworzenia Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO  
przy Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii  

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) oraz uchwały Nr 86/2006 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2006 r. zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 1 marca 2006 r. przy Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki  
i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy się Katedrę Studiów Interdyscyplinarnych 
UNESCO, zwaną dalej „Katedrą”. 
 

§ 2.1.  Katedra prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną oraz usługową. 
      2. Katedra powołana jest na okres 2 (dwóch) lat z możliwością przedłużenia jej 

działalności. 
                3. Celem  Katedry – w perspektywie kilku lat – jest  stworzenie  ośrodka  badań   
i  edukacji  interdyscyplinarnej o międzynarodowym zasięgu.  
                4. Uczestnikami kursów edukacyjnych organizowanych przez Katedrę są studenci 
studiów drugiego stopnia, doktoranci oraz pracownicy administracji państwowej  
i samorządowej. Uczestnicy kursów poznawać będą narzędzia badawcze i język opisu 
układów złożonych, występujących w socjologii, ekonomii, ekologii oraz sferze  
administracyjno – politycznej. 

 
§ 3.1. W Katedrze działa Zespół Programowy.  
      2. Kierownika  i  członków  Zespołu Programowego powołuje Rektor na wniosek 

Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii. 
      3. Zespół Programowy współpracuje z Kierownikiem Katedry w zakresie realizacji 

zadań, a w szczególności: 
1/ nadzoruje bieżącą działalność Katedry, 
2/ określa kierunki działania Katedry.  

 
§ 4. Zobowiązuje  się  Kierownika  Katedry  do  opracowania  i  złożenia  w  Dziale 

Organizacyjnym Regulaminu Organizacyjnego Katedry, w terminie do dnia  
31 sierpnia 2006 r. 
 

§ 5. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii do złożenia sprawozdania 
z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego, w terminie do dnia  
31 sierpnia 2006 r. 
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§ 6. Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia  powierza  się Prorektorowi do 
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca 2006 r. 
 
 
 

 


