
 

 

 

SENAT 

 
UCHWAŁA NR 92/2005 

 
SENATU AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 17 listopada 2005 r. 

 
 

w sprawie uzupełnienia Statutu Uczelni w związku z powołaniem Konwentu Uczelni  
 

Na podstawie art. 63, 64 w związku z art. 60 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
Senat Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu postanawia, co następuje: 

 
 

§ 1 
§ 23 ust. 1 Statutu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu przyjmuje 
brzmienie:  
 
„ 1.Organami kolegialnymi Uczelni są Senat, Rady Wydziałów i Konwent.” 

 
§ 2 

§ 24 ust. 1 Statutu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu przyjmuje 
brzmienie:  
 
„1. Zasady i tryb dokonywania wyborów kolegialnych, jednoosobowych i wyborczych 
organów Akademii określa Uczelniany Regulamin Wyborczy. Sposób powoływania 
i odwoływania członków Konwentu określa § 26a  ust. 1 Statutu.” 

 
§ 3 

W § 25 po ust.. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
„Przesłanki wygaśnięcia mandatu członka Konwentu określa § 26a  ust. 6 Statutu.”  
 

 
§ 4 

W § 26 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
„ Postanowienia ust. 1-3 nie dotyczą Konwentu.” 

 
§ 5 

Po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu: 
 

1. Konwent jest organem kolegialnym Uczelni powoływanym i odwoływanym przez 
Rektora. Konwent pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Rektora. 

2. W skład Konwentu wchodzą w szczególności przedstawiciele: 
1) organów państwowych, 
2) organizacji samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego, 
3) instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych,  



 

 

 
4) organizacji pracodawców, 
5) przedsiębiorców i instytucji finansowych, 
6) inne osoby. 

 
3. Posiedzenia Konwentu zwołuje Rektor, nie rzadziej niż 2 razy w roku. 
 
4. Przewodniczący Konwentu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Konwentu, 

na wniosek Rektora.  
 

5. Do kompetencji Konwentu należy w szczególności: 
 

1) Wyrażanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów 
dydaktycznych Uczelni, 

 
2) Podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy 

Uczelni z podmiotami gospodarczymi oraz organami władzy państwowej 
i samorządu terytorialnego w zakresie kształcenia studentów, studiów 
podyplomowych i doktoranckich oraz badań naukowych.  

 
3) Podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi studenckich praktyk dyplomowych 

i zawodowych oraz ułatwiających start zawodowy absolwentów Uczelni.  
 

4) Wspieranie organizacyjne, logistyczne i finansowe Uczelni w zakresie realizacji 
przedsięwzięć rozwojowych, w tym służących powiększaniu i modernizacji bazy 
materialnej.  

 
6. Mandat członka Konwentu wygasa: 

1) z upływem kadencji,  
2) z chwilą śmierci,  
3) z dniem złożenia rezygnacji. 
 

7. Obsługę kancelaryjną i organizacyjną Konwentu zapewnia Kanclerz Uczelni. 
 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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