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ZARZĄDZENIE NR 45/2005
REKTORA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU
z dnia 1 września 2005 r.
w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności
Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz § 41 Statutu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,
Rektor – w celu usprawnienia funkcjonowania i rozwoju Uczelni – powierza
Prorektorowi ds. Współpracy z Zagranicą
kierowanie, zarząd oraz prawo do reprezentowania Akademii na zewnątrz
w zakresie określonym niniejszym Zarządzeniem.

§1
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą inicjuje, nadzoruje i koordynuje wszelkie działania
służące
internacjonalizacji Akademii w
wymiarze
naukowym,
dydaktycznym
i organizacyjnym, a także podejmuje decyzje dotyczące bieżącej działalności w tym zakresie.
Obejmuje to w szczególności:
1) programowanie oraz bieżącą kontrolę pracy Działu Współpracy z Zagranicą, a także
inicjowanie zmian organizacyjnych wewnątrz Działu i w Uczelni w celu lepszego
dostosowania jego struktury do skali i zakresu internacjonalizacji Akademii;
2) inicjowanie i organizowanie współpracy z uczelniami zagranicznymi - w tym
z jednostkami, z którymi Akademia zawarła umowy o współpracy - oraz innymi
organizacjami międzynarodowymi w sferze dydaktyki oraz nauki i badań;
3) inicjowanie i nadzór – we współpracy z Prorektorem ds. Rozwoju i Promocji Uczelni –
nad uczestnictwem Akademii w międzynarodowych sieciach uniwersyteckich
i naukowych;
4) inicjowanie i nadzór nad przedsięwzięciami służącymi włączaniu się Uczelni
w europejskie programy ramowe oraz wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej na działalność naukową, naukowo-dydaktyczną i zamierzenia inwestycyjne;
5) inicjowanie i nadzór – we współpracy z Prorektorem ds. Dydaktyki - wymiany
międzynarodowej studentów i pracowników w ramach programów europejskich;

6) pozyskiwanie i upowszechnianie informacji o konferencjach, stażach i stypendiach
zagranicznych dla pracowników oraz studentów;
7) koordynowanie
obsługi
finansowo-administracyjnej
pracowników i studentów oraz gości zagranicznych;

wyjazdów

zagranicznych

8) organizowanie współpracy Uczelni z zagranicą w szczególności poprzez:
a) przygotowywanie projektów uchwał Senatu dotyczących funkcjonowania współpracy
z zagranicą, w tym organizowania wyjazdów zagranicznych, wymiany studentów
i pracowników,
b) przygotowywanie projektów zarządzeń Rektora dotyczących współpracy z zagranicą,
c) organizowanie i nadzorowanie realizacji uchwał Senatu i zarządzeń Rektora,
d) kierowanie pracami Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą,
e) współpraca w zakresie określonym w lit. a-c z pozostałymi Prorektorami.

§2
W związku z realizacją swojego zakresu odpowiedzialności i kompetencji, Prorektor
ds. Współpracy z Zagranicą nadzoruje i kontroluje działalność następujących komórek
organizacyjnych Akademii:
1) Działu Współpracy z Zagranicą,
2) Biura Obsługi Projektów Europejskich.

§3
1. Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą - na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa
udzielonego przez Rektora - posiada umocowanie do dokonywania w imieniu i na rzecz
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu następujących czynności
prawnych:
1) dokonywania czynności w sprawach z zakresu kierowania za granicę pracowników
i studentów Akademii w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych,
w szczególności zawierania umów (rozwiązywania oraz dokonywania ich zmian
i uzupełnień) dotyczących kierowania za granicę, przyznawania stypendiów i innych
świadczeń;
2) dokonywania wszelkich czynności w krajowych i międzynarodowych projektach (na
każdym etapie postępowania) w celu uzyskania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej i funduszy europejskich na realizację tych projektów;
3) zawierania tzw. umów formularzowych w Pionie Prorektor ds. Współpracy
z Zagranicą (rozwiązywania oraz dokonywania ich zmian i uzupełnień) według
wzorów i w trybie określonym w „Instrukcji obiegu umów” (Zarządzenie Rektora
nr 17/2004).
2. Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą nie ma prawa ustanawiać dalszych pełnomocników
(zakaz substytucji), z zastrzeżeniem postanowienia § 6.
§4
Rektor może w formie pisemnej upoważniać Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, na
podstawie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, do załatwiania spraw w jego

imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń (tzw. pełnomocnictwo administracyjne).

§5
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą posiada uprawnienie do wydawania pism o charakterze
informacyjnym – komunikatów, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 27/2002 z dnia
20 września 2002 r. w sprawie wydawania w Uczelni wewnętrznych aktów prawnych oraz
pism o charakterze informacyjnym.

§6
W przypadku nieobecności przekraczającej 5 dni roboczych, Prorektor ds. Współpracy
z Zagranicą obowiązany jest wskazać na piśmie swojego zastępcę wybranego spośród
Prorektorów, który przejmuje wszystkie jego kompetencje oraz odpowiedzialność określone
niniejszym Zarządzeniem, w tym prawo do dokonywania czynności prawnych i wydawania
decyzji administracyjnych.
§7
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą ponosi odpowiedzialność za działalność Akademii
w zakresie posiadanych kompetencji, w szczególności za:
1) realizację powierzonych obowiązków,
2) nieprawidłowe korzystanie z przyznanych uprawnień, zwłaszcza za działanie bez
umocowania lub przekroczenie zakresu umocowania do dokonywania czynności
prawnych oraz za działanie bez pełnomocnictwa administracyjnego lub
z przekroczeniem jego zakresu,
3) nienależyte sprawowanie nadzoru nad podległymi jednostkami i komórkami
organizacyjnymi,
4) za skutki decyzji dotyczących wydatkowania środków publicznych, w szczególności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
5) zachowanie się niezgodne z obowiązującymi przepisami zarówno powszechnie
obowiązującymi jak i wewnętrznymi.
§8
Tracą moc postanowienia Regulaminu organizacyjnego Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie Zarządzeniem Rektora Nr 2/99 z dnia
9 lutego 1999 r., dotyczące kwestii uregulowanych niniejszym Zarządzeniem,
w szczególności regulujące prawa i obowiązki Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy
z Zagranicą.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

REKTOR
prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Otrzymują:
wszystkie jednostki i komórki organizacyjne

