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R/DOP-014/36/2005 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 36/2005 
REKTORA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU 

 
z dnia 1 września 2005 r. 

 
w sprawie zakresu kompetencji i  odpowiedzialności 

Kierowników Katedr 
 
 
 

Na podstawie § 13 ust. 7 Statutu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
zarządzam co następuje: 

 
 

§ 1 
1. Katedra jest jednostką organizacyjną Wydziału, która: 

1) prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie jednej lub kilku dyscyplin 
naukowych przewidzianych w obowiązujących programach nauczania, 

2) zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż pięciu nauczycieli 
akademickich, w tym co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego 
stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, dla których Akademia 
jest podstawowym miejscem pracy. 

2. Katedrą kieruje oraz dba o jej rozwój Kierownik Katedry. 
 

§ 2 
1. Do kompetencji Kierownika Katedry należy w szczególności: 

1) kierowanie i koordynowanie działalności dydaktycznej Katedry, w tym zwłaszcza: 
a) przygotowywanie programów, sylabusów, materiałów do studiowania 

poszczególnych przedmiotów, 
b) określanie zakresu i wymagań egzaminacyjnych, 
c) planowanie obciążeń dydaktycznych pracowników Katedry, 
d) kontrola jakości procesu dydaktycznego; 

2) planowanie, koordynacja i nadzór nad działalnością naukową Katedry, zwłaszcza 
w zakresie programów (projektów) finansowanych ze środków budżetowych; 

3) dbanie o rozwój kadry naukowej Katedry; 
4) sprawowanie nadzoru nad realizowaniem polityki kadrowej Katedry zgodnie 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z aktami wewnętrznego prawa 
Uczelni;  

5) pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych na działalność Katedry; 
6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad gospodarką finansową Katedry, zwłaszcza nad 

wydatkowaniem środków przyznanych Katedrze w ramach prowadzonych badań 
statutowych i własnych; 



 

7) planowanie, kierowanie i nadzór nad sprawami organizacyjnymi Katedry związanymi 
w szczególności z: 

a) bieżącą działalnością Katedry, 
b) sprawozdawczością dotyczącą w szczególności wykonywania projektów badań 

naukowych, realizowania obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych 
oraz zapewnienie uczestniczenia pracowników Katedry w pracach organizacyjnych 
Uczelni; 
8) wykonywanie praw i obowiązków wynikających z regulacji statutowych: 

a) wyrażanie opinii w sprawie zakresu zadań Rady Naukowej Instytutu, w skład 
którego wchodzi Katedra (§ 14 ust. 6 Statutu), 

b) występowanie z inicjatywą utworzenia, przekształcenia bądź likwidacji Zakładu, 
Katedry lub Instytutu (§ 15 ust. 2 Statutu), 

c) ustalanie rozkładu zajęć wynikających z wykonywania przez nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Katedrze ich pracowniczych obowiązków 
dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych związanych z działalnością Katedry 
(§ 59 ust. 2 Statutu), 

d) występowanie z wnioskiem do Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych 
o dokonanie okresowej oceny zatrudnionych w Katedrze nauczycieli akademickich 
(§ 61 ust. 3 i 8 Statutu); 

e) wprowadzenie w Katedrze obowiązku dokonywania okresowej oceny nauczycieli 
akademickich częściej niż raz na cztery lata (§ 61 ust. 7 Statutu). 

 
2. Kierownik Katedry ponosi odpowiedzialność za działalność Katedry w zakresie 

posiadanych kompetencji, w szczególności za: 
1) realizację powierzonych obowiązków, 
2) nieprawidłowe korzystanie z przyznanych uprawnień, zwłaszcza za przekroczenie 

zakresu posiadanych kompetencji, 
3) skutki decyzji dotyczących wydatkowania środków publicznych, w szczególności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
4) zachowanie się niezgodne z obowiązującymi przepisami zarówno powszechnie 

obowiązującymi jak i wewnętrznymi. 
 

§ 3 
1. Kierownik Katedry nie posiada umocowania do dokonywania w imieniu i na rzecz 

Akademii jakichkolwiek czynności prawnych (tj. nie ma prawa reprezentowania Katedry 
ani Akademii na zewnątrz). 

2. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz § 39 ust. 1 Statutu Uczelni, prawo do reprezentowania  Akademii na zewnątrz 
posiada Rektor. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r. 
 
 
 

             REKTOR 
 
prof. dr hab. Bogusław Fiedor 

 
Otrzymują: 
wszystkie jednostki i komórki organizacyjne 


