
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 15/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 4 lutego 2003 r. 
 

w sprawie utworzenia Międzynarodowej Szkoły Letniej  
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 17/2003 Senatu Uniwer-
sytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. 1. W Uniwersytecie Wrocławskim tworzy się Międzynarodową Szkołę Letnią, 
zwaną dalej „Szkołą”. 
 
   2. Zgodnie ze schematem organizacyjnym  Uniwersytetu Wrocławskiego Szkoła 
otrzymuje symbol organizacyjny „MSzL”. 
 
   3. Szkoła jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Wro-
cławskiego podległą  bezpośrednio  Prorektorowi do spraw Badań Naukowych i Współpracy 
z Zagranicą. 
 
 § 2. Do zadań Szkoły należy : 
   1/ prowadzenie zajęć w formie wykładów, seminariów i dyskusji z zakresu : 
    a/ historii dawnej i najnowszej Polski, Niemiec i Ukrainy, 
    b/ wzajemnych  stosunków  między  narodami  i  państwami Polski, Niemiec 

i Ukrainy, 
    c/ języka, literatury oraz kultury polskiej, niemieckiej i ukraińskiej, 
    d/ historii projektów zjednoczeniowych Europy, 
    e/ struktury polityczno-prawnej Unii Europejskiej, 
    f/ historii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
   2/ organizacja imprez artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych. 
 
 § 3. Dyrektora Szkoły powołuje Rektor na wniosek Prorektora do spraw Badań Na-
ukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
 § 4. Szkoła w zakresie organizacyjno-administracyjnym i merytorycznym współpra-
cuje z jednostkami Uniwersytetu Wrocławskiego oraz instytucjami pozauniwersyteckimi. 
 
 § 5. Działalność Szkoły finansowana jest przez Deutscher Akademischer Austau-
schdienst (DAAD) i Uniwersytet Wrocławski. 
 
 § 6. Nadzór nad działalnością finansową Szkoły sprawuje Kwestor. 
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 § 7. Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły do opracowania Regulaminu Organizacyjne-
go Szkoły w terminie do dnia 31 marca 2003 r. i przedłożenia go w Dziale Organizacyjnym 
Uniwersytetu Wrocławskiego do zatwierdzenia przez Rektora. 
 
 § 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
            


