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Zarządzenie Nr  62/2002 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

        z dnia 2 grudnia 2002 r. 
 

w  sprawie  zmian  zakresu  działania  Działu  Badań  Naukowych 
 oraz Biura Promocji i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385) zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. Z dniem 2 grudnia 2002 r. Kierownik Działu Badań Naukowych przekaże pro-
tokołem zdawczo-odbiorczym Kierownikowi Biura do spraw Promocji i Absolwentów całość 
zagadnień (pełną dokumentację) dotyczących prowadzenia doktoratów honoris causa i odno-
wień doktoratów w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
 § 2. Po wprowadzeniu zmiany określonej w § 1 - do zadań Działu Badań Nauko-
wych należą sprawy związane z rozwojem kadry naukowej oraz organizacją badań nauko-
wych, a w szczególności sprawy dotyczące : 
   1/ badań naukowych realizowanych w ramach działalności statutowej, badań 

własnych, działalności wspomagającej badania w obszarze nauki, projektów 
badawczych itp. finansowanych ze źródeł krajowych, 

   2/ badań naukowych realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źró-
deł zagranicznych, 

   3/ zbierania informacji na temat możliwości finansowania badań naukowych 
przez  ośrodki  krajowe  i  zagraniczne  oraz  prowadzenie rejestru tych ośrod- 

    ków, 
   4/ doradztwa w zakresie poszukiwania środków na finansowanie  badań  nauko- 
    wych oraz uzyskiwania stypendiów naukowych, 
   5/ pozyskiwania środków finansowych na zakup aparatury naukowo-badawczej 

z różnych źródeł, 
   6/ obsługi krajowych staży naukowych, 
   7/ uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora 

habilitowanego, 
   8/ prowadzenia centralnych uczelnianych albumów nadawania stopni nauko-

wych (w układzie wydziałowym), 
   9/ prowadzenia rejestrów oraz nadawanie dla wszystkich wydziałów numerów 

dyplomów dla doktorantów, 
     10/ przekazywania dokumentacji przewodów habilitacyjnych do Centralnej Ko-

misji do spraw Tytułów Naukowych w Warszawie i wysyłanie do Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Sportu informacji o nadanych stopniach nauko-
wych, 

     11/ wynalazczości i ochrony patentowej, 
     12/ imprez naukowych, 
     13/ nagród dla nauczycieli akademickich, 
     14/ stypendiów naukowych doktorskich i habilitacyjnych, 
     15/ współdziałania  z  dziekanatami  wydziałów  przy  tworzeniu  studiów  dokto- 
    ranckich, 
     16/ prowadzenia dokumentacji dotyczącej studiów doktoranckich  zgodnie z obo- 
    wiązującym w tym zakresie regulaminem, 
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     17/ prowadzenia rejestru wydanych zezwoleń indywidualnych na wykonywanie 
doświadczeń oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zwie-
rząt. 

 
 § 3. Po wprowadzeniu zmiany określonej w § 1 – do zadań Biura do spraw Promocji 
i Absolwentów należy organizacja promocji Uniwersytetu Wrocławskiego w kraju i za grani-
cą, utrzymywanie kontaktów z absolwentami Uniwersytetu oraz prowadzenie spraw związa-
nych z doktoratami honoris causa i odnowieniami doktoratów, a w szczególności : 
   1/ w zakresie promocji Uniwersytetu Wrocławskiego : 
    a/ opracowywanie  i wydawanie materiałów promocyjnych (broszur, ulotek 

zawierających krótką historię Uniwersytetu, różnego rodzaju gadżetów 
opatrzonych logo Uniwersytetu), 

    b/ organizowanie udziału jednostek Uniwersytetu w wystawach, targach oraz 
innych imprezach naukowych i edukacyjnych, 

    c/ współpraca ze sponsorami Uniwersytetu i poszukiwanie nowych sponso-
rów, 

    d/ współpraca z Biurem Promocji Miasta Wrocławia, 
    e/ współpraca ze Społecznym Komitetem Budowy Nowej Biblioteki Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, 
    f/ współpraca z mediami (prasą, radiem i telewizją), 
   2/ w zakresie współpracy z absolwentami Uniwersytetu Wrocławskiego : 
    a/ utrzymywanie kontaktów z absolwentami Uniwersytetu, w tym z zagra-

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

tów, 
    c/ utrzymywanie kontaktów z istniejącymi stowarzyszeniami absolwentów 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 
    d/ inspirowanie powstawania dalszych wydziałowych stowarzyszeń absol-

wentów Uniwersytetu. 
   3/ prowadzenie całości zagadnień związanych z doktoratami honoris causa oraz 

odnowieniami doktoratów. 
 
 § 4. Zobowiązuję Kierownika Działu Badań Naukowych i Kierownika Biura do 
spraw Promocji i Absolwentów do opracowania zakresów czynności dla poszczególnych pra-
cowników, którym zmieniono dotychczasowe zakresy i przekazania ich do Działu Kadr w ter- 
minie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 
 
 § 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi do 
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
 § 6. Tracą moc : 
   1/ § 2 zarządzenia  Nr 43/2000  Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 

29 czerwca 2000 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Dziale Badań Na-
ukowych i Dziale Nauczania, 

   2/ § 2  zarządzenia  Nr 4/2001  Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego  z  dnia 
24 stycznia 2001 r. w sprawie działania Biura do spraw Promocji i Absolwen-
tów w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 
 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


