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Zarządzenie nr 157/2020 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 24 września 2020 roku 

 
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy  

z Uczelniami Krajów Afrykańskich 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), § 24 ust. 5 i § 25 pkt 3 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
          

§ 1 
1. Powołuje się prof. dr. hab. Jeana Diattę na Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy  

z Uczelniami Krajów Afrykańskich, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”. 
2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:   

1) inicjowanie i koordynowanie współpracy badawczo-dydaktycznej między uczelniami 
krajów afrykańskich a UPP w zakresie nauk rolniczych i leśnych, w dyscyplinach 
reprezentowanych przez poszczególne wydziały; 

2) przygotowywanie programów wizyt pracowników UPP w Afryce oraz przedstawicieli 
uczelni krajów afrykańskich w UPP dotyczących nawiązywania kontaktów naukowych; 

3) przygotowywanie projektów oficjalnych dokumentów dotyczących współpracy i wymiany 
naukowej z uczelniami krajów afrykańskich; 

4) informowanie wspólnoty uniwersyteckiej o prowadzonej współpracy badawczo-
dydaktycznej z uczelniami krajów afrykańskich; 

5) opiniowanie niektórych dokumentów oraz monitorowanie wydarzeń i wizyt gości z Afryki 
oraz pracowników UPP wizytujących uczelnie w krajach afrykańskich; 

6) prowadzenie innych spraw zleconych przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy 
Międzynarodowej dotyczących współpracy badawczo-dydaktycznej z uczelniami krajów 
afrykańskich; 

7) promowanie studiów anglojęzycznych drogą elektroniczną oraz w trakcie kontaktów 
z uczelniami krajów afrykańskich; 

8) współpraca z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi w zakresie przyjmowania na 
studia anglojęzyczne obywateli krajów afrykańskich; 

9) świadczenie pomocy studentom z krajów afrykańskich w zakresie kształcenia oraz spraw 
socjalno-bytowych. 

 
§ 2 

Traci moc zarządzenie nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia  
2 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora w sprawach związanych ze 
współpracą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z krajami Afryki. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
 
 

       Rektor 

        /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
 


