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Zarządzenie Nr  44/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                                           z dnia 28 maja 2003 r. 
 

wprowadzające Regulamin Organizacyjny  
Mi ędzynarodowej 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) zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Międzynarodowej Szkoły Letniej 
Uniwersytetu Wrocławskiego w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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                       Załącznik 
                       do zarządzenia Nr 44/2003 
                       z dnia 28 maja 2003 r. 
 

 
 
 

Regulamin Organizacyjny 
Mi ędzynarodowej Szkoły Letniej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

 § 1.1. Międzynarodowa Szkoła Letnia, zwana  dalej „Szkołą” stanowi  międzywydział
ową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego podległą bezpośrednio Prorekto-
rowi do  spraw  Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, z  siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Strażniczej 1/3. 
Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego Szkoła otrzy-
muje symbol „MSzL”. 
 
   2. Szkołę utworzono we współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z  Niemiecką 
Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD). 
 
   3. Do zadań Szkoły należy w szczególności: 
   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. 
   
   4. Przy realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje z jednostkami organizacyj-
nymi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz instytucjami pozauniwersyteckimi. 
 
   5.  Zajęcia w Szkole trwają cztery tygodnie.  
 
 § 2.1. Działalnością Szkoły kieruje Dyrektor powołany przez Rektora na wniosek Pro-
rektora do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
   
    2. Dyrektor reprezentuje Szkołę na zewnątrz. 
 
 § 3.1. Do zakresu obowiązków Dyrektora Szkoły należy w szczególności: 
   1/ organizacja działalności Szkoły, 
   2/ bezpośrednie zwierzchnictwo wobec pracowników Szkoły, 
   3/ reprezentowanie Szkoły wobec Władz Uniwersytetu, 
   4/ zaciąganie zobowiązań finansowych w granicach otrzymanego pełnomocnic- 
       twa Rektora, 
   5/ dokonywanie rozliczeń zajęć dydaktycznych, 
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   6/ ustalanie programów szkoleń, 
   7/ opracowywanie kosztorysów Szkoły, 
   8/ odpowiedzialność za gospodarkę finansową Szkoły, 
   9/ opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Szkoły. 
 
   2. Dyrektora  Szkoły  powołuje  się  na czas  trwania  kadencji  Władz Uniwer-
sytetu. 
 
 § 4. Działalność usługowa Szkoły prowadzona jest na zasadach pełnej odpłatności 
określonej w kosztorysie Szkoły. 
 
 § 5. Osoby uczestniczące w zajęciach Szkoły mogą otrzymać stypendium. 
 
 § 6. 1. Działalność Szkoły finansowana jest ze środków Uniwersytetu Wrocławskie-
go i DAAD. 
 
    2. Nadzór nad działalnością finansową Szkoły sprawuje Kwestor Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
 
 § 7. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą 
być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 


