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ZARZĄDZENIE  Nr  59/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  30 czerwca 2005 r. 
 
 

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium „Zastosowanie metod fizycznych 
we współczesnej analizie chemicznej” 

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 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 70/2005 Senatu Uni-
wersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2005 r. zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy się na okres od dnia 
1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. Podyplomowe Studium „Zastosowanie me-
tod fizycznych we współczesnej analizie chemicznej”, zwane dalej „Studium”. 

 
      2. Celem Studium jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy w zakresie  zastosowania  

nowoczesnych metod fizycznych we współczesnej analizie chemicznej, zalecanych przez 
instytucje międzynarodowe oraz doskonalenie umiejętności prawidłowego projektowania 
inwestycji aparaturowych. 

 
      3. Nauka w Studium trwa dwa semestry i prowadzona jest systemem zaocznym. 
 
      4. Limit przyjęć wynosi 30 osób. 
 
§ 2. Studium przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i pracowników laboratoriów 

przemysłowych, badawczo - rozwojowych oraz przedsiębiorstw nowoczesnych gałęzi prze-
mysłu, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu chemii, biochemii, biologii i inżynierii 
materiałowej technologii elektronowej. 

 
§ 3. Absolwenci Studium otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomo-

wych,  potwierdzające znajomość określonych metod fizycznych w analizie chemicznej. 
 
§ 4. Koszt nauki w Studium pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 

przeznaczonego na realizację projektu w ramach programu pod nazwą: „Sektorowy Program 
Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006” oraz przez instytucje delegujące kandy-
datów lub poszczególnych uczestników. 

 
§ 5. Na Studium stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 
 
§ 6. Kierownika Studium, pełniącego funkcję  koordynatora projektu współfinanso-

wanego przez Europejski Fundusz Społeczny, powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dzie-
kana Wydziału Chemii. 

 
§ 7. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Chemii do złożenia informacji z wykonania 

niniejszego  zarządzenia  do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 31 października 
2005 r.  
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§ 8. Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się: 
1/ w zakresie dydaktyki - Prorektorowi do spraw Nauczania, 
2/ w zakresie realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski  
    Fundusz Społeczny – Prorektorowi do spraw Badań Naukowych i Współ- 
    pracy z Zagranicą. 
 

 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
       
 


