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Zarządzenie Nr 43/2000 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 czerwca 2000 r. 

 

w sprawie zmian organizacyjnych w Dziale Badań Naukowych 

i Dziale Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) oraz uchwały Nr 34/2000 Senatu Uniwersytetu Wrocław-

skiego z dnia 17 maja 2000 r. zarządza się, co następuje : 

 

 § 1. Dział Badań Naukowych przejmuje od Działu Nauczania całość spraw związa-

nych z organizacją i funkcjonowaniem studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocław-

skim. 

 

 § 2. Po wprowadzeniu zmiany określonej w § 1, do Działu Badań Naukowych na-

leżą sprawy związane z organizacją badań naukowych, studiów doktoranckich, przyznawa-

niem doktoratów honoris causa i odnowieniami doktoratów, rozwojem kadry naukowej, 

wynalazczością i ochroną patentową, , a w szczególności : 

   1/ organizowanie badań naukowych realizowanych w ramach działalności sta-

tutowej, badań własnych, działalności ogólnotechnicznej w obrębie nauki, 

projektów badawczych itp., finansowanych ze źródeł krajowych, 

   2/ organizowanie badań naukowych realizowanych ze środków Unii Europej-

skiej i innych źródeł zagranicznych, 

   3/ zbieranie informacji na temat finansowania badań naukowych przez ośrodki 

krajowe i zagraniczne oraz prowadzenie rejestru tych ośrodków, 

   4/ doradztwo w zakresie poszukiwania środków na finansowanie badań na-

ukowych, 

   5/ współdziałanie z Dziekanatami Wydziałów przy tworzeniu studiów dokto-

ranckich, 

   6/ sprawy związane z wynalazczością i ochroną patentową, 

   7/ organizowanie imprez naukowych, 

   8/ przyjmowanie wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich, 

   9/ przyjmowanie wniosków o przyznawanie lub przedłużenie stypendiów na-

ukowych. 

 

 § 3. Po wprowadzeniu zmiany określonej w § 1, do zadań Działu Nauczania należą 

sprawy związane z organizacją nauczania oraz rekrutacją na studia, a w szczególności : 

   1/ współdziałanie z Dziekanatami Wydziałów przy : 

- organizacji i prowadzeniu rekrutacji na studia, 

- tworzeniu nowych kierunków i specjalności studiów oraz studiów pody-

plomowych, 

- reorganizacji studiów oraz wprowadzaniu Europejskiego Systemu Punk-

tów Kredytowych, 

- opracowywaniu i wdrażaniu narzędzi zapewnienia jakości kształcenia, 

- opracowywaniu wniosków o akredytacje kierunków studiów, 

- opracowywaniu sprawozdań z przebiegu studiów i informacji na temat 

studentów, 
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   2/ organizacja studenckich praktyk pedagogicznych, 

   3/ rozpowszechnianie informacji o studiach prowadzonych w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 

 

 § 4. Zobowiązuję Kierownika Działu Nauczania do : 

   1/ przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Kierownikowi Działu Badań 

Naukowych całości zagadnień (pełnej dokumentacji), związanych z działal- 

nością studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, 

   2/ opracowania szczegółowego zakresu działania Działu i przekazania go do 

Działu Organizacyjnego w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w ży-

cie zarządzenia, 

   3/ opracowania zakresów czynności dla poszczególnych pracowników, którym 

zmieniono dotychczasowe zakresy i przekazania ich do Działu Kadr w ter-

minie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

 

 § 5. Zobowiązuję Kierownika Działu Badań Naukowych do : 

   1/ przejęcia protokołem zdawczo-odbiorczym od Kierownika Działu Nauczania 

całości zagadnień (pełnej dokumentacji), związanych z działalnością studiów 

doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, 

   2/ opracowania szczegółowego zakresu działania Działu i przekazania go do 

Działu Organizacyjnego w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w ży- 

cie zarządzenia, 

   3/ opracowania zakresów czynności dla poszczególnych pracowników, którym 

zmieniono dotychczasowe zakresy i przekazania  ich do  Działu Kadr w ter- 

    minie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

 

 § 6. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Kierownika Działu Nauczania 

opracuje Prorektor do spraw Nauczania i przekaże go do Działu Kadr w terminie jednego 

miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

 

 § 7. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Kierownika Działu Badań Na-

ukowych opracuje Prorektor do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą i prze-

każe go do Działu Kadr w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

 

 § 8. Nadzór nad wykonaniem zadań określonych w : 

   1/ § 1, 2 i 5 - powierza się Prorektorowi do spraw Badań Naukowych i Współ- 

        pracy z Zagranicą, 

   2/ § 3 i 4 - powierza się Prorektorowi do spraw Nauczania. 

 

 § 9. Traci moc § 4 i § 5 zarządzenia  Nr 40/99 Rektora Uniwersytetu Wrocław-

skiego z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Dziale Nauki i Dziale 

Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

            


