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Zarządzenie Nr  4/2001 
        Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

       z dnia 24 stycznia 2001 r. 
   

w sprawie działania Biura do spraw Promocji i Absolwentów 
w Uniwersytecie  Wrocławskim 

 
 
  Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-
szym  (Dz. U. Nr 65, poz. 385)  zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. 1. Biuro do spraw Promocji i Absolwentów, zwane dalej „Biurem”, jest jed-
nostką administracji centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego podległą Rektorowi. 
 
       2. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uczelni Biuro do spraw Pro-
mocji i Absolwentów otrzymuje symbol RPA. 
 
 § 2. 1. Celem  Biura  jest promocja Uniwersytetu Wrocławskiego w kraju i za grani-
cą oraz utrzymywanie kontaktów z absolwentami Uczelni. 
           

      2. Do zadań Biura należy: 
                   1/ w zakresie promocji Uniwersytetu Wrocławskiego: 
                        a/ opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjnych,  
                       b/ organizowanie udziału jednostek  Uniwersytetu w wystawach, targach i 

innych imprezach edukacyjnych i naukowych, 
                       c/ współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przyjaciół Uniwersy-

tetu Wrocławskiego, 
                       d/ współpraca ze sponsorami Uniwersytetu i poszukiwanie nowych sponso-

rów,   
                      e/ współpraca z Biurem Promocji Miasta Wrocławia, 
                        f/ współpraca ze Społecznym Komitetem Budowy Nowej Biblioteki Uni-

wersytetu Wrocławskiego,        
                      g/  współpraca z mediami (prasą, radiem i telewizją ) w celu promowania 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 
     h/ redagowanie, wydawanie i rozpowszechnianie czasopisma „Uniwersy-

tet Wrocławski”, 
                  2/ w zakresie  współpracy z absolwentami Uniwersytetu Wrocławskiego: 
                      a/ tworzenie bazy danych absolwentów, 
                       b/ utrzymywanie kontaktów z absolwentami Uniwersytetu, w tym z zagra-

nicznymi,                    
                      c/ opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych dla absolwen-

tów,                             
                     d/ utrzymywanie kontaktów z istniejącymi  stowarzyszeniami  absolwentów 

Uniwersytetu Wrocławskiego,      
         e/ inspirowanie  powstawania  dalszych  wydziałowych stowarzyszeń ab- 
      solwentów Uniwersytetu. 
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 § 3. Kierownika Biura wyłonionego w drodze konkursu powołuje Rektor. 
 
 § 4. Zobowiązuje się kierownika Biura do spraw Promocji i Absolwentów Uniwersy-
tetu Wrocławskiego do opracowania: 
      1/ szczegółowego zakresu działania Biura i przekazania go do Działu Organi-
    zacyjnego w terminie do dnia 15 lutego 2001 r., 
               2/ zakresów czynności dla poszczególnych pracowników i przekazania ich do 

Działu Kadr w terminie do dnia15 lutego 2001 r. 
 
 § 5. Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw Ogólnych. 
 
 § 6. Tracą moc : 
   1/ zarządzenie Nr 41/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 

1998 r. w  sprawie  powołania  Biura  do  spraw  Promocji  i Absolwentów w 
Uniwersytecie Wrocławskim, 

   2/ zarządzenie Nr 76/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 li-
stopada 2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 41/98 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 1998 r. w  sprawie  powołania  
Biura do spraw Promocji i Absolwentów w Uniwersytecie Wrocławskim.
   

 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
                    
   
  

  
 


