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ZARZĄDZENIE  Nr  86/2007 

Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 
          z dnia   16  października  2007 r. 
 

w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
  Uniwersytetu Wrocławskiego Studiów Podyplomowych „Zadania Publiczne 

Powierzane Organizacjom Pozarządowym i Przedsiębiorcom” 
 
 

 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 114/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2007 r.  zarządza się, co następuje: 
 
 § 1.1. Z  dniem  1  października  2007 r.  tworzy się  Studia  Podyplomowe „Zadania 
Publiczne Powierzane Organizacjom Pozarządowym i Przedsiębiorcom” na Wydziale 
Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
       2. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych 
(zaocznych). 
 
       3. Celem  studiów jest pogłębianie  i  uzupełnianie  wiedzy  w  zakresie  przepisów 
prawnych regulujących sytuację prawną organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń       
i fundacji oraz innych podmiotów spoza administracji publicznej, w tym prywatnych 
przedsiębiorców. 
 
 § 2. Studia przeznaczone są dla pracowników organów władzy, administracji rządowej 
i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób 
realizujących zadania publiczne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, posiadających 
dyplom studiów wyższych licencjackich, magisterskich lub inżynierskich dowolnego 
kierunku studiów. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się także studenci ostatniego roku 
studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich. 
 
 § 3. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych 
Zadań Publicznych Powierzanych Organizacjom Pozarządowym i Przedsiębiorcom. 
 
 § 4. Na studiach  stosuje  się  Regulamin  studiów  podyplomowych  w  Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 
 § 5. Kierownika  studiów podyplomowych  powołuje  i  odwołuje  Rektor  na  wniosek 
Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii uzgodniony z Radą Wydziału. 
 
 § 6. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje  delegujące  kandydatów lub 
poszczególni uczestnicy. 
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 § 7. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii do złożenia 
informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do 
dnia 15 listopada 2007 r. 
 
 § 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia  powierza  się  Prorektorowi  do 
spraw Nauczania. 
 
 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
         

           


