ZARZĄDZENIE NR 3/17
KANCLERZA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 12 października 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 67 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, wprowadzonym
zarządzeniem nr 1/13 z dnia 1 września 2017 r.:
1) w § 10 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Dział Współpracy Międzynarodowej;”;
2) w § 13 ust. 6 pkt 6 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) wspieranie promocji współpracy międzynarodowej, w szczególności Programu
Erasmus (współpraca z Działem Współpracy Międzynarodowej),”;
3) § 18 otrzymuje tytuł „Dział Współpracy Międzynarodowej”;
4) w § 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadzór nad realizacją zadań Działu Współpracy Międzynarodowej
sprawuje Prorektor ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pracami Działu Współpracy Międzynarodowej kieruje Kierownik Działu,
który współpracuje z Kanclerzem w wykonywaniu czynności
administracyjnych.”,
c) skreśla się ust. 3,
d) w ust. 5:
 skreśla się pkt 1,
 pkt. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) współpraca z Kanclerzem, Dyrektorami Instytutów i kierownikami
jednostek międzyinstytutowych przy opracowywaniu i realizacji planów
rzeczowo-finansowych w zakresie współpracy międzynarodowej;
3) przygotowanie okresowych informacji o stanie finansów w zakresie
współpracy międzynarodowej;”,
 skreśla się pkt. 5,
 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„6) nadzorowanie ochrony danych osobowych w Uczelni w zakresie danych
dotyczących współpracy międzynarodowej;”;

5) w § 19 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu:
„10. Do zadań Biblioteki Głównej z zakresu nauki należy w szczególności:
1) prowadzenie bibliograficznej bazy danych dokumentującej dorobek naukowy
pracowników Uczelni;
2) inicjowanie, wspomaganie i nadzorowanie działalności naukowej w Uczelni,
a w tym podejmowanie działań zmierzających do rozwoju działalności naukowej
w Uczelni;
3) inicjowanie, wspomaganie i nadzorowanie wnioskowania o finansowanie
działalności naukowo-badawczej ze środków zewnętrznych oraz nadzór nad ich
realizacją;
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością Studenckich Kół Naukowych;
5) koordynowanie działalności badawczej Instytutów, w tym nadzorowanie
tworzenia planów rzeczowo-finansowych działalności naukowej i badawczej;
6) rejestracja i formalno-finansowa koordynacja wniosków nauczycieli
akademickich, dotyczących udziału w konferencjach naukowych organizowanych
poza Uczelnią;
7) gromadzenie i sporządzanie sprawozdań na podstawie informacji
otrzymywanych z jednostek organizacyjnych Uczelni o organizowanych w nich
konferencjach naukowych;
8) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie współpracy z instytucjami
i organizacjami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą;
9) inicjowanie, wspomaganie i nadzorowanie realizacji projektów naukowobadawczych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
10) współpraca z Kanclerzem, Dyrektorami Instytutów i kierownikami jednostek
międzyinstytutowych przy opracowywaniu i realizacji planów rzeczowofinansowych w zakresie nauki;
11) przygotowanie okresowych informacji o stanie finansów w zakresie
działalności naukowej i badawczej;
12) współpraca z właściwymi dla swojego zakresu działania komisjami senackimi;
13) sprawowanie nadzoru nad rozwojem przedsiębiorczości akademickiej
oraz monitorowanie jego działalności w zakresie przebiegu realizacji badań
naukowych i rozwojowych;
14) nadzorowanie ochrony danych osobowych w Uczelni w zakresie danych
dotyczących badań naukowych;
15) realizacja przypisanych procedur w ramach WSZJK.”;
6) wprowadza się nowy schemat organizacyjny, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1
Regulaminu Organizacyjnego.
§ 2. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, wraz z nowym schematem
organizacyjnym, stanowiący załącznik do zarządzenia, zawierający zmiany
wprowadzone niniejszym zarządzeniem.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

