
(Dział Organizacyjny – 2005) 

ZARZĄDZENIE  Nr 101/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  25 października 2005 r. 
 

w sprawie zmiany zakresu działania Działu Badań Naukowych, Działu Nauczania, 
Działu Młodzieżowego oraz dziekanatów 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 ) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Z dniem 25 października 2005 r. Dział Badań Naukowych Uniwersytetu 
Wrocławskiego przekazuje zadania związane z prowadzeniem studiów doktoranckich do 
poniższych działów: 
 
 1/ Dział Nauczania przejmuje: 
  a/ prowadzenie  albumu  doktorantów oraz rejestru wydanych świadectw ukończe- 
   nia studiów doktoranckich, 
  b/ koordynowanie i współuczestniczenie w sprawach związanych z utworzeniem 

i zamknięciem studiów doktoranckich, 
  c/ prowadzenie, wspólnie z dziekanatami, spraw dotyczących: 
    - rekrutacji na studia doktoranckie, 
    - organizacji nauczania, planów i programów studiów doktoranckich, 
    - sprawozdawczości i statystyki dotyczącej studiów doktoranckich. 
 
 2/ Dział Młodzieżowy przejmuje prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem 
zdrowotnym uczestników studiów doktoranckich i ich rodzin. 
 
 3/ Dziekanaty przejmują: 
  a/ organizację i prowadzenie rekrutacji na studia doktoranckie, 
  b/ prowadzenie spraw dotyczących organizacji nauczania, planów i programów 

studiów doktoranckich, 
  c/ prowadzenie dokumentacji  związanej z organizacją i funkcjonowaniem 

studiów doktoranckich na Wydziale ( indeksy, legitymacje oraz inne dokumenty 
doktoranta), 

  d/ prowadzenie spraw  formalnych związanych  z  przydzielaniem stypendiów oraz  
   premii za wcześniejsze ukończenie studiów doktoranckich, 
  e/ przygotowanie świadectw ukończenia studiów doktoranckich, 
  f/ wystawianie zaświadczeń potwierdzających status uczestnika studiów doktoran- 
   ckich, 
  g/ sporządzanie listy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, 
  h/ prowadzenie sprawozdawczości i statystyki dotyczącej studiów doktoranckich, 
  i/ archiwizację dokumentów. 
 
 § 2. W przypadku gdy studia doktoranckie prowadzone są przez Instytut wchodzący 
w skład Wydziału, Dziekan może przekazać Instytutowi prowadzenie spraw przejętych przez 
dziekanaty, w całości lub części. 
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 § 3. Zobowiązuje się: 
 
 1/ Kierownika Działu Badań Naukowych do przekazania protokołem zdawczo – 
odbiorczym pełnej dokumentacji dotyczącej prowadzenia studiów doktoranckich 
odpowiednio do Działu Nauczania, Działu Młodzieżowego i dziekanatów, w terminie do dnia 
16 grudnia 2005 r., 
 
 2/ Kierowników Działu Nauczania i Działu Młodzieżowego do opracowania: 
    a/ szczegółowego   zakresu   działania  Działu  Młodzieżowego  i  Działu  
        Nauczania  i   przekazania  do  Działu  Organizacyjnego w terminie do  
        dnia 30 grudnia 2005 r., 
    b/ szczegółowych zakresów czynności dla pracowników, którym zmieniono  
        dotychczasowe zakresy i przekazania do Działu Kadr w  terminie do dnia  
        30 grudnia 2005 r., 
 
 3/ Kierowników dziekanatów do opracowania: 
    a/ szczegółowego zakresu działania dziekanatu i przekazania do Działu Orga- 
        nizacyjnego w terminie do dnia 30 grudnia 2005 r., 
    b/ szczegółowych zakresów czynności dla pracowników, którym zmieniono  
        dotychczasowe zakresy i przekazania do  Działu Kadr w terminie do dnia 
        30 grudnia 2005 r. 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
         

 


