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R/DOP-014-1-49a/11 
ZARZĄDZENIE NR 49a/2011 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 28 października 2011 r. 

 
w sprawie utworzenia Centrum Badań Azji i Pacyfiku w Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu  
  

§ 1 
Z dniem 1 listopada 2011 r. powołuję w strukturze organizacyjnej Uczelni Centrum Badań Azji  
i Pacyfiku, zwane dalej „Centrum”. 

§ 2 
Zakres zadań Centrum: 

1. Inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie interdyscyplinarnych projektów 
badawczych dotyczących regionu Azji i Pacyfiku oraz relacji pomiędzy Europą i Azją. 

2. Promowanie oraz wspieranie działań dydaktycznych w zakresie tematyki Azji i Pacyfiku. 
3. Organizowanie konferencji, wykładów, prelekcji oraz innego rodzaju przedsięwzięć związanych  

z zakresem badań Centrum. 
4. Przygotowywanie oraz promowanie publikacji dotyczących tematyki badawczej Centrum. 
5. Gromadzenie publikacji i innych materiałów dotyczących regionu Azji i Pacyfiku 
6. Wspieranie pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w zakresie staży 

naukowych, wymiany studenckiej oraz innego rodzaju form współpracy naukowo-dydaktycznej  
z jednostkami naukowymi i dydaktycznymi w krajach Azji i Pacyfiku. 

7. Budowa sieci kontaktów z instytucjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i  agendami 
rządowymi w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Europie (zajmującymi się sprawami azjatyckimi)  
w celu realizacji wspólnych projektów badawczych oraz dydaktycznych. 

8. Stworzenie bazy grantów, wyszukiwanie źródeł finansowania (ze szczególnym naciskiem  
na źródła zagraniczne) oraz  wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania dla projektów 
badawczych, dydaktycznych oraz innych związanych z tematyką Azji i Pacyfiku.    

9. Współpraca z przedstawicielami organizacji pochodzących z regionu Azji i Pacyfiku, którzy 
działają  
w Polsce (w szczególności na Dolnym Śląsku) oraz z przedsiębiorcami polskimi i europejskimi 
prowadzącymi działania na rynkach Azji i Pacyfiku. 

10. Tworzenie bazy ekspertów w kwestiach dotyczących regionu Azji i Pacyfiku oraz relacji Europa-
Azja. 

§ 3 
1. Pracami Centrum kieruje Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Badań Azji i Pacyfiku powoływany przez 

Rektora. 
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2. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik Rektora współpracuje z odpowiednimi 

jednostkami organizacyjnymi Uczelni. 
3. Obsługę Centrum prowadzi Asystent Pełnomocnika Rektora ds. Centrum Badań Azji i Pacyfiku. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  
      Rektor 

 
             prof. dr hab. Bogusław Fiedor 

 
 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika 
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