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Zarządzenie Nr 76/2000 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 listopada 2000 r. 

 

wprowadzające  zmiany  do  zarządzenia  Nr  41/98  Rektora  Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie powołania Biura do spraw 

Promocji  i  Absolwentów  w  Uniwersytecie Wrocławskim  
 

 

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

szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 41/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 

1998 r. w sprawie powołania Biura do spraw Promocji i Absolwentów w Uniwersytecie 

Wrocławskim wprowadza się następujące zmiany: 

 

     1/  § 1 ust. 2 pozostaje bez zmian, 

 

               2/  § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

 „§ 1.3. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uczelni Biuro do 

spraw Promocji i Absolwentów otrzymuje symbol RPA.” 

 

              3/  do § 2 ust. 2 pkt 1 dodaje się litery „h” oraz „i” w następującym brzmieniu: 

 

                  „h/ redagowanie, wydawanie i rozpowszechnianie „Przeglądu Uniwersyteckie-

go”, 

 

„i/ redagowanie, wydawanie i rozpowszechnianie czasopisma „Uniwersytet 

Wrocławski”.” 

 

4/  do § 2 ust. 2 pkt 2 dodaje się literę „e” w następującym brzmieniu: 

 

„e/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia 

Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego.” 

 

5/  do § 2 ust. 2 dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu: 

 

   „3/  przygotowanie i obsługa Kolegium Rektorów Szkół Wyższych oraz współ-

praca  z  tymi  Szkołami  w  zakresie  wynikającym  z  prac  Kolegium 

Rektorów”, 

 

    6/  § 3 otrzymuje brzmienie: 

 

                  „§ 3. Biurem zarządza kierownik przy pomocy jednego zastępcy.” 

 

              7/  w  § 5 termin  31 października 1998 r. zastępuje się terminem 31 grudnia 

2000 r. 
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§  2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Ogólnych. 

 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 20/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

10 marca 1999 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 41/98 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 14 lipca 1998  r. w  sprawie  powołania  Biura  do  spraw  Promocji 

i Absolwentów w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 


