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Zarządzenie nr Rl0210/111/13
Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. opracowania i aplikowania projektu
w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z zakresu wymiany naukowej,
badań naukowych iwspółpracy w dziedzinie edukacji, tzw. Smali grant (małe granty)

Na podstawie § 50 ust. 5 pkt 1 Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku zarządzam, co następuje:

§1
Powołuje się Zespół Projektowy ds. opracowywania i aplikowania projektu w ramach
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z zakresu wymiany naukowej, badań naukowych i
współpracy w dziedzinie edukacji, tzw. SmalI grant (małe granty).

§2
W skład Zespołu Projektowego wchodzą Podzespoły składające się z:
l. Pracownicy Naukowi:

1) dr hab. prof. nadzw. Jacek Dworzecki - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego,
2) dr Andrzej Urbanek - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego,
3) dr hab. prof. nadzw. AP Samuel Uhrin - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego,
4) mgr Adriana Drobko - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

2. Pracownicy Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
l) mgr Barbara Podruczna - Mocarska - Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych,
2) mgr Anna Deryło - Specjalista w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych.

3. Koordynatorem prac Zespołu Projektowego jest mgr inż. Ewa Sobolewska - Kanclerz AP
w Słupsku.

§3"
Zadaniem Zespołu Projektowego jest opracowanie, z jak najlepszym wykorzystaniem swojej
wiedzy i doświadczenia wniosku o dofmansowanie, a w szczególności Zespół:
1. Wypracuje koncepcję projektu, jego głównych celów i założeń, zgodnych z wymogami

dokumentacji konkursowej projektu.
2. Przygotuje dane i informacje niezbędne do opracowania wniosku o dofmansowanie,

wraz z niezbędnymi załącznikami.
3. Złoży kompletny wniosek projektu w terminie określonym w ogłoszonym konkursie,
4. Termin złożenia wniosku w wersji papierowej do 25.11.2013 r.

§'4
Szczegółowy wykaz prac wraz z określeniem terminu ich wykonania będzie zawierał
harmonogram zatwierdzony przez Koordynatora prac Zespołu Projektowego - Kanclerz AP
w Słupsku

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


