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UCHWAŁA nr 280/2015  

RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWr 

 z dnia 15 grudnia 2015r. 
                                                                                      w sprawie 

 formy, trybu i organizacji toku studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych  

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
 

Na podstawie Uchwały Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 

Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Procedury opiniowania nowych programów kształcenia oraz 

zmian w programach kształcenia (w tym sylabusów przedmiotów) na Wydziale Filologicznym przez Wydziałowy 

Zespół ds. Jakości Kształcenia z 19 grudnia 2014 roku Rada Wydziału Filologicznego określa, co następuje: 

 

 I Programy kształcenia 

 

1. Projekty programów kształcenia nowych kierunków, specjalności i specjalizacji oraz zmiany obowiązujących 

programów są przygotowywane przez instytuty/katedrę, w tym przez powołane w nich zespoły ds. zapewniania jakości 

kształcenia, w oparciu o przepisy w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących 

projektowania, uruchamiania oraz realizacji programów kształcenia obowiązujące w Uniwersytecie Wrocławskim.  

2. Dokumentacja projektowanych nowych kierunków, specjalności i specjalizacji, których uruchomienie jest 

przewidziane w kolejnym roku akademickim, jest przedkładana Kolegium Dziekańskiemu najpóźniej do końca 

listopada. Projekty zmian w obowiązujących programach kształcenia, których wprowadzenie jest przewidziane w 

kolejnym roku akademickim, są przedstawiane Kolegium Dziekańskiemu do 20 marca. Projekty programów kształcenia 

i ich zmian są kierowane przez Kolegium Dziekańskie do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (WZdsJK) 

oraz opiniowane według zasad i terminów przyjętych przez Zespół, opisanych w Procedurze opiniowania nowych 

programów kształcenia oraz zmian w programach kształcenia (w tym sylabusów przedmiotów) na Wydziale 

Filologicznym przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. 

3. Studenci biorą udział w projektowaniu nowych programów kształcenia oraz opiniowaniu zmian w obowiązujących 

programach kształcenia za pośrednictwem swoich reprezentantów w zespołach jakościowych poszczególnych jednostek 

Wydziału Filologicznego oraz za pośrednictwem reprezentantów w WZdsJK i odpowiednich organach Samorządu 

Studenckiego. 

4. Programy kształcenia uchwalone przez Radę Wydziału dostępne są na odpowiedniej stronie internetowej (na 

stronach domowych jednostek Wydziału Filologicznego). 

 

II Indywidualizacja studiów 

 

1. Zasady studiowania według indywidualnej organizacji studiów (IOS): 

1.1. W uzasadnionych przypadkach student ma prawo do indywidualizacji studiów polegającej na studiowaniu według 

indywidualnej organizacji studiów (IOS) lub na studiowaniu według indywidualnego programu (planu) studiów (IPS). 

1.2. Indywidualna organizacja studiów (IOS) polega na zaliczaniu przedmiotów i zdawaniu egzaminów według 

indywidualnego harmonogramu. 

1.3. Harmonogram student opracowuje w porozumieniu z opiekunem roku, a następnie przedstawia do akceptacji 

zastępcy dyrektora instytutu/katedry ds. dydaktycznych. 

1.4. Szczegółowy harmonogram może obejmować przedmioty należące do wymienionych poniżej kategorii 

(niekoniecznie wszystkich): 

A. przedmioty realizowane zgodnie z planem kształcenia na danym kierunku; 

B. przedmioty, których realizacja zostaje przeniesiona na inny, wskazany w harmonogramie semestr/rok (pod 

warunkiem, że zmiana nie narusza sekwencyjności efektów kształcenia);  

C. przedmioty zaliczane w danym roku indywidualnie (w formie eksternistycznej) wraz ze wskazaniem dla każdego z 

nich sposobu weryfikacji osiągnięcia przypisanych mu efektów kształcenia, ustalonego z prowadzącym zajęcia. Liczba 

przedmiotów zaliczanych w formie eksternistycznej nie może w danym roku być wyższa niż pięć. Niemożliwe jest 

zaliczanie w formie eksternistycznej przedmiotów, w których przypadku osiągnięcie efektów kształcenia, zgodnie z 

określonymi w sylabusie warunkami realizacji i zaliczenia zajęć, wymaga stałej aktywnej obecności na zajęciach 

(dotyczy to w szczególności seminariów dyplomowych; w uzasadnionych wypadkach możliwe jest przygotowanie 

pracy dyplomowej w formie indywidualnej opieki); 

D. przedmioty realizowane zamiast wskazanych przedmiotów z planu kształcenia (pod warunkiem, że umożliwiają one 

uzyskanie odpowiednich efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów kredytowych). 
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1.5. Do przypadków uprawniających studenta do składania wniosku o IOS zalicza się 

- niepełnosprawność i inne, uzasadnione i udokumentowane, względy zdrowotne, 

- sprawowanie opieki rodzicielskiej nad małym dzieckiem, 

- studiowanie jednocześnie kilku kierunków studiów, 

- udział w wymianie zagranicznej (nie dotyczy wyjazdów w ramach programu Erasmus, których zasady organizacji 

określa odrębny regulamin), 

- inne ważne względy osobiste studenta. 

1.6. Student ubiegający się o zgodę na IOS składa w dziekanacie umotywowany wniosek wraz z harmonogramem 

najpóźniej do końca drugiego tygodnia semestru, od którego zamierza rozpocząć studia wg IOS.  

1.7. Decyzję w sprawie przyznania IOS wydaje właściwy prodziekan.  

  

2. Zasady studiowania według indywidualnego programu (planu) studiów (IPS): 

2. 1. W uzasadnionych przypadkach student, który zaliczył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy 

semestr studiów drugiego stopnia, ma prawo do studiowania i zaliczania zajęć według IPS. 

2.2. O studiowanie według IPS może się ubiegać student, który uzyskał średnią co najmniej 4,5 za semestr 

poprzedzający złożenie wniosku.  

2.3. Student, który ubiega się o studiowanie według IPS zwraca się najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru 

z umotywowanym wnioskiem do właściwego prodziekana. Do wniosku należy dołączyć: 

- pisemną zgodę proponowanego opiekuna naukowego na sprawowanie opieki nad studentem, 

- szczegółowy program studiów indywidualnych, opracowany pod kierunkiem  opiekuna naukowego.  

Program studiów indywidualnych ma postać siatki, obejmującej przewidziane przedmioty, sposób i miejsce ich 

realizacji oraz wymiar określony w godzinach i w punktach ECTS (przy czym student powinien w każdym roku 

zaplanować uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS). Dla każdego przedmiotu należy przedstawić przewidziane 

efekty kształcenia i sposób weryfikacji ich osiągnięcia. Całość indywidualnego programu powinna obejmować efekty 

kształcenia przewidziane planem kształcenia na danym kierunku. W planie IPS muszą znaleźć się takie obowiązkowe 

elementy programu kształcenia jak: lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego, praktyki zawodowe.  

- pisemną akceptację indywidualnego programu studiów przez proponowanego opiekuna naukowego oraz przez 

właściwego zastępcę dyrektora instytutu/katedry ds. dydaktycznych. 

2.4. Opiekunem naukowym studenta jest etatowy pracownik Wydziału Filologicznego UWr, posiadający stopień 

doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach dziekan może wyznaczyć jako opiekuna naukowego 

pracownika Wydziału mającego stopień doktora i posiadającego znaczny dorobek naukowy i dydaktyczny. 

2.5. Decyzję w sprawie przyznania IPS wydaje właściwy prodziekan. 

 

III Zasady zaliczania przedmiotów i modułów przedmiotów oraz innych elementów programów kształcenia  

 

1. Student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów i modułów z programu kształcenia, na które został 

zapisany w danym semestrze/roku, w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego i terminarzem USOS, 

według zasad opisanych w programie i sylabusach (dotyczy to również szkolenia BHP, szkolenia bibliotecznego, 

praktyk zawodowych i in.). 

2. Zasady powtarzania przedmiotów określa Regulamin studiów, a stawki opłat pobieranych za powtarzanie przedmiotu 

są ogłaszane na każdy rok akademicki w odpowiednim zarządzeniu Rektora UWr. 

3. Zasady zaliczania semestru i wpisu na wyższy semestr z deficytem punktowym oraz powtarzania semestru określa 

Rada Wydziału.  

4. Powtarzane przedmioty należy zrealizować w najbliższym możliwym terminie (semestrze).  

5. Za zaległe/powtarzane egzaminy opłata jest naliczana w kwocie odpowiadającej liczbie godzin przedmiotu, który 

kończy się zaliczeniem (np. konwersatoria, ćwiczenia, proseminaria, seminaria, lektoraty, zajęcia wychowania 

fizycznego) lub egzaminem (np. wykłady).  

W przypadku niezaliczenia przedmiotów, które są częściami składowymi modułów, student powtarza tylko 

niezaliczone przedmioty i tylko za nie wnosi opłatę. Program studiów może w takim przypadku stanowić o 

nieprzyznaniu punktów ECTS za cały moduł, co może skutkować powtarzaniem semestru (jeśli zostanie przekroczony 

próg punktowy uprawniający do wpisu na wyższy semestr z deficytem punktowym, którego wysokość określa Rada 

Wydziału). 

6. Student może się starać o zwolnienie z części lub całości opłat za powtarzanie przedmiotów na zasadach 

uregulowanych w zarządzeniu Rektora UWr., a także o rozłożenie na raty opłat za powtarzane przedmioty na zasadach 

określonych w uchwale Rady Wydziału. 
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7. Student studiów stacjonarnych może się ubiegać o przeniesienie nadwyżki punktów ECTS na następny semestr lub 

rok. 

8. Student może wystąpić o zgodę na uznanie przedmiotu zaliczonego we wcześniejszych semestrach na innym 

kierunku/uczelni. Powinien w tym celu: 

- złożyć do właściwego prodziekana podanie zaopiniowane przez zastępcę dyrektora instytutu/katedry ds. 

dydaktycznych, 

- wskazać przedmiot, określić, gdzie został zrealizowany, podać kod USOS przedmiotu oraz tłumaczenie nazwy 

przedmiotu na język angielski.  

Po uzyskaniu przez studenta zgody: 

- w przypadku przedmiotu zrealizowanego na innym wydziale lub w innej uczelni, pracownik dziekanatu tworzy w celu 

wpisania oceny decyzję modyfikowaną w USOSWeb, 

- jeśli przedmiot uznany zastępuje przedmiot, na który student jest wpisany, to student zostaje przez sekretariat 

dydaktyczny wykreślony z grupy zajęciowej, do której był zapisany/przydzielony.  

9. Student jest zobowiązany do złożenia podania w sprawie uznania przedmiotu (oceny) najpóźniej do końca drugiego 

tygodnia semestru, w którym będzie realizował zastępowany przedmiot; wnioski złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

10. Uznawanie przedmiotów (ocen) dotyczy przedmiotów realizowanych na tym samym stopniu studiów. 

11. Uznawanie ocen z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych regulują odrębne zarządzenia Rektora 

UWr. 

12. Rady instytutów/ katedry uchwalają regulaminy praktyk zawodowych, opracowują wzór dzienniczka praktyk oraz 

powołują opiekunów praktyk zawodowych i pedagogicznych. Regulaminy i dzienniczki praktyk wchodzą w życie po 

uzyskaniu pozytywnej opinii WZdsJK.  

13. Student może ubiegać się o uznanie praktyki przeprowadzonej poza uczelnią jako praktyki, na której zrealizował 

programowe efekty kształcenia (odnoszące się do kierunku, specjalności, specjalizacji). W tym celu składa podanie do 

opiekuna praktyk z uzasadnieniem i dokumentacją, która pozwoli potwierdzić zrealizowanie odpowiednich efektów.  

 

IV Zasady reaktywacji, zmiany trybu studiów, kierunku (specjalności/specjalizacji) przez studentów Wydziału 

Filologicznego, zmiany kierunku przez studentów UWr oraz przeniesienia z innej uczelni 

 

1. Reaktywacja studiów 

1. 1. Osoba, która zaliczyła co najmniej pierwszy rok studiów i została skreślona z listy studentów, może ubiegać się o 

reaktywację w prawach studenta. 

1. 2. Reaktywacja, o której mowa w p. IV.1.1, nie dotyczy wznowienia studiów w celu złożenia pracy dyplomowej i 

przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie 2 lat od daty skreślenia z listy studentów. 

1. 3. Właściwy prodziekan, po analizie osiągnięć osoby wnioskującej i zasięgnięciu opinii dyrekcji odpowiedniego 

instytutu/katedry, podejmuje decyzję w sprawie reaktywacji i w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wskazuje 

semestr/rok ponownego podjęcia studiów, wyznacza też w odniesieniu do efektów kształcenia danego programu 

różnice programowe obowiązujące studenta oraz określa sposób i termin ich realizacji. 

1. 4. Na studiach stacjonarnych pierwsza reaktywacja jest nieodpłatna, za każdą następną student ponosi odpłatność na 

zasadach obowiązujących przy powtarzaniu przedmiotów w wysokości określonej w odpowiednim zarządzeniu Rektora 

UWr na dany rok akademicki.  

1. 5. Na studiach niestacjonarnych reaktywacja jest odpłatna. 

1. 6. Prodziekan może odmówić reaktywacji gdy: 

- upłynęło 5 lat od daty skreślenia z listy studentów, 

- zlikwidowany został stopień, kierunek studiów lub specjalność (na kierunku filologia), na którym studiowała osoba 

wnioskująca, 

- osoba wnioskująca nie wywiązała się z wcześniejszych zobowiązań finansowych wobec UWr. 

1. 7. Wobec absolwentów studiów jednolitych magisterskich, którzy nie ukończyli studiów, stosuje się odpowiednio 

§53 Regulaminu studiów w UWr. 

 

2. Zmiana trybu studiów 

2.1. Student może w ramach studiów na Wydziale Filologicznym UWr zmienić tryb studiów ze stacjonarnego na 

niestacjonarny i na odwrót. Warunkiem uzyskania zgody na zmianę trybu studiów jest: 

- zaliczenie co najmniej dwóch semestrów studiów na danym kierunku (specjalności), 

- złożenie podania w tej sprawie do sekretariatu właściwego instytutu/katedry najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem 

semestru, 
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- spełnienie wymagań (uregulowań) sformułowanych przez właściwy instytut/katedrę prowadzące kierunek/specjalność 

(np. uzyskanie odpowiedniej średniej ocen w okresie poprzedzającym przeniesienie; dyrekcja w porozumieniu z 

dziekanem określa również liczbę osób, które w danym semestrze mogą zmienić tryb studiów), które są podawane do 

wiadomości na stronach internetowych jednostek. 

2.2. Decyzje w sprawie zmiany trybu studiów podejmują właściwi prodziekani.  

 

3. Zmiana kierunku studiów 

3.1. Student może w ramach studiów na Wydziale Filologicznym UWr zmienić kierunek studiów. Warunkiem 

uzyskania zgody na zmianę kierunku studiów jest: 

- zaliczenie co najmniej dwóch semestrów, 

- złożenie podania w tej sprawie do sekretariatu właściwego instytutu/katedry najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem 

semestru, 

- spełnienie wymagań sformułowanych przez właściwy instytut/katedrę prowadzące kierunek/specjalność (np. 

uzyskanie odpowiedniej średniej ocen w okresie poprzedzającym przeniesienie; dyrekcja w porozumieniu z dziekanem 

określa również liczbę osób, które w danym semestrze mogą zmienić kierunek studiów), które są podawane na stronach 

internetowych jednostek. 

3.2. Decyzję w sprawie zmiany kierunku studiów podejmuje właściwy prodziekan, który, po zasięgnięciu opinii 

dyrekcji instytutów/katedry, wskazuje różnice programowe w odniesieniu do efektów kształcenia danego programu i 

termin ich realizacji. 

3.3. Na studiach niestacjonarnych realizowanie różnic programowych wynikających z uzupełniania kierunkowych 

efektów kształcenia, o których mowa w §IV.3.2., jest odpłatne. 

 

4. Zmiana specjalności i specjalizacji (na specjalnościach kierunku filologia) 

4.1. Student może zmienić specjalność/specjalizację (na specjalnościach kierunku filologia). Warunkiem uzyskania 

zgody jest zaliczenie semestru i złożenie pisemnego wniosku z opinią właściwego zastępcy dyrektora ds. 

dydaktycznych najpóźniej do końca drugiego tygodnia semestru. 

4.2. Decyzję w sprawie zmiany specjalności/specjalizacji podejmuje właściwy prodziekan, który, po zasięgnięciu opinii 

dyrekcji instytutu/katedry, wskazuje jednocześnie różnice programowe w odniesieniu do efektów kształcenia danego 

programu i określa termin ich realizacji. 

4.3. Na studiach niestacjonarnych realizowanie różnic programowych wynikających z uzupełniania kierunkowych 

efektów kształcenia, o których mowa w §IV.4.2., jest odpłatne. 

 

5. Przeniesienie z innej uczelni i zmiana kierunku (specjalności) studiów 

5.1. Zasady przeniesień z innych uczelni określa Regulamin studiów w UWr. Warunkiem rozpatrywania wniosku o 

przeniesienie na studia na Wydziale Filologicznym UWr są: 

- złożenie podania w tej sprawie, wraz z dokumentacją przebiegu studiów, do właściwego prodziekana najpóźniej 

miesiąc przed rozpoczęciem semestru, 

- znaczny stopień podobieństwa kierunkowych efektów kształcenia realizowanych na kierunku, z którego student się 

przenosi, i na tym, na który chce się przenieść, 

- zaliczenie co najmniej dwóch semestrów w macierzystej uczelni wyższej, 

- uzyskanie zgody na przeniesienie od dziekana odpowiedniego wydziału uczelni, na której student obecnie studiuje, 

- uregulowanie wszystkich zobowiązań, w szczególności finansowych, wobec uczelni, z której student się przenosi. 

5.2. O przeniesieniu z innych uczelni na Wydział Filologiczny UWr decyduje właściwy prodziekan, który, po 

zasięgnięciu opinii dyrekcji instytutu/katedry, wskazuje różnice programowe w odniesieniu do efektów kształcenia 

danego programu i określa termin ich realizacji. 

5.3. Na studiach niestacjonarnych realizowanie różnic programowych wynikających z uzupełniania kierunkowych 

efektów kształcenia, o których mowa w §IV.5.2., jest odpłatne. 

 

V Zasady uczestniczenia uczniów w zajęciach prowadzonych na Wydziale i zaliczania tych zajęć 

 

1. Za zgodą dziekana w zajęciach prowadzonych na Wydziale Filologicznym mogą brać udział uczniowie szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

2. Zasady udziału uczniów w zajęciach i sposób zaliczania zajęć reguluje umowa pomiędzy dyrekcją właściwej szkoły i 

dziekanem Wydziału Filologicznego. 

3. Dziekan może przekazać dyrektorowi instytutu/ kierownikowi katedry lub ich zastępcom uprawnienia, o których 

mowa w punktach 1. i 2., w zakresie studiów prowadzonych w danym instytucie/katedrze.  
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
                                             Przewodniczący Rady  

Dziekan Wydziału Filologicznego  

              dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

UCHWAŁA nr 281/2015  

RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWr 

 z dnia 15 grudnia 2015r. 
                                                                                      w sprawie 

wysokości wynagrodzenia przysługującego opiekunom praktyk, które są przewidziane w programach kształcenia na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 
Na podstawie §7 Zarządzenia Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego                                      

z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w 

Uniwersytecie Wrocławskim z późn. zm. Rada Wydziału Filologicznego określa, co następuje:  

 

1. Opiekunowi praktyk przewidzianych w programach kształcenia na studiach stacjonarnych, jeżeli nie 

zalicza się ich do obowiązkowego pensum dydaktycznego, przysługuje w danym roku akademickim 

jednorazowo dodatkowe wynagrodzenie w wysokości stanowiącej odpowiedni odsetek stawki 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. Maksymalne wynagrodzenie zgodnie z §7 p.1 Zarządzenia Nr 115/2013 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego może wynosić 65% tej stawki.  

2. Wynagrodzenie to jest wypłacane jednorazowo po złożeniu odpowiedniej dokumentacji  i w zależności 

od liczby studentów odbywających praktykę: 

- do 19 studentów pod opieką: 20%  stawki, 

- 20-29 studentów pod opieką: 30%  stawki,       

- 30-39 studentów pod opieką: 40% stawki, 

- 40-49 studentów pod opieką: 50% stawki, 

       - 50-59 studentów pod opieką: 60% stawki,  

- powyżej 60 studentów pod opieką: 65% stawki. 

 

3. Opiekunowi praktyk, które są przewidziane w programach kształcenia na studiach niestacjonarnych  

przysługuje wynagrodzenie zgodne z preliminarzem finansowym studiów. 

 

4. Uchwała obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015. 

 
                                                                                                                   Przewodniczący Rady  

Dziekan Wydziału Filologicznego  

              dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA nr 282/2015  

RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWr 

 z dnia 15 grudnia 2015r. 
                                                                                      w sprawie  

wprowadzenia zmian w Regulaminie Instytutu Filologii Romańskiej od r.ak.2015/2016  

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                                          

w dniu 15 XII 2015r.  poparła wniosek Rady Instytutu Filologii Romańskiej w sprawie  

wprowadzenia zmian w Regulaminie Instytutu Filologii Romańskiej  na Wydziale 

Filologicznym od r.ak.2015/2016.  
 

Modyfikacja obejmuje dwie zmiany:   

- pierwsza z nich dotyczy francuskojęzycznej pisowni nazwy Instytutu Filologii Romańskiej  (z Institut 

d’Études Romanes na Institut d’études romanes ) oraz angielskojęzycznej (z Department of Romances 

Studies na Institute of Romance Studies);  
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- druga zaś jest konsekwencją nowej struktury Instytutu Filologii Romańskiej (wynika z utworzenia 

Zakładu Italianistyki oraz zmiany nazwy Zakładu Literatury i Kultury Francuskiej i Włoskiej na Zakład 

Literatury i Kultury Francuskiej).  

         
 
                                             Przewodniczący Rady  

Dziekan Wydziału Filologicznego  

              dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

      UCHWAŁA nr 283/2015  

RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWr 

 z dnia 15 grudnia 2015r. 
                                                                                   w sprawie utworzenia 

Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych w Instytucie Filologii Słowiańskiej z dniem 1 stycznia 2016r.   

 

 

 

       Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                                          

w dniu 15 XII 2015r.  poparła wniosek Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej w sprawie  

utworzenia Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych w Instytucie 

Filologii Słowiańskiej  na Wydziale Filologicznym od 1.01.2016r.   
 

                                             Przewodniczący Rady  

Dziekan Wydziału Filologicznego  

              dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

UCHWAŁA nr 284/2015  

RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWr 

 z dnia 15 grudnia 2015r. 
w sprawie poparcia 

wniosku o  nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Zuzannie Topolińskiej   
 

 

 
       Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                                          

w dniu 15 XII 2015r.  poparła wniosek o nadanie profesor Zuzannie Topolińskiej                              
tytułu  doktora  honoris  causa  Uniwersytetu Wrocławskiego.   

 

                        Przewodniczący Rady  

Dziekan Wydziału Filologicznego  

              dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

Uchwała nr 285/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
       w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych mgr. Wiesławowi Wójcikowi 

oraz uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art. 14 ust.2 pkt. 5  ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  o stopniach naukowych i  

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2014 r., poz.1852)/ 

nadała mgr. Wiesławowi Wójcikowi stopień naukowy doktora nauk humanistycznych  w 

zakresie literaturoznawstwa. 

Rada podjęła również  uchwałę o uznaniu rozprawy doktorskiej za wyróżniającą. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania.       
                                                                                  Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 
 

Uchwała nr 286/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych mgr Agnieszce Borkowskiej 

oraz uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art. 14 ust.2 pkt. 5  ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  o stopniach naukowych i  

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2014 r., poz.1852)/ 

nadała mgr Agnieszce Borkowskiej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych  w 

zakresie literaturoznawstwa. 

Rada podjęła również  uchwałę o uznaniu rozprawy doktorskiej za wyróżniającą. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania.      
                                                                                              Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

Uchwała nr 287/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
   w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych mgr Katarzynie Rauchut 

oraz uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art. 14 ust.2 pkt. 5  ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  o stopniach naukowych i  

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2014 r., poz.1852)/ 

nadała mgr Katarzynie Rauchut stopień naukowy doktora nauk humanistycznych  w 

zakresie literaturoznawstwa. 

Rada podjęła również  uchwałę o uznaniu rozprawy doktorskiej za wyróżniającą. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania.    
                                                                          Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

Uchwała nr 288/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych mgr. Michałowi Grali 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art. 14 ust.2 pkt. 5  ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  o stopniach naukowych i  

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2014 r., poz.1852)/ 

nadała mgr. Michałowi Grali stopień naukowy doktora nauk humanistycznych  w zakresie 

językoznawstwa. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 
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Ustawa nie przewiduje odwołania.       
                                                                                                                  Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

Uchwała nr 289/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
  w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych mgr. Rafałowi Werszlerowi 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art. 14 ust.2 pkt. 5  ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  o stopniach naukowych i  

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2014 r., poz.1852)/ 

nadała mgr. Rafałowi Werszlerowi stopień naukowy doktora nauk humanistycznych  w 

zakresie bibliologii i informatologii. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania.     
                                                                                           Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

Uchwała nr 290/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych mgr Izabeli Rychel 

 

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art. 14 ust.2 pkt. 5  ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  o stopniach naukowych i  

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2014 r., poz.1852)/ 

nadała mgr Izabeli Rychel stopień naukowy doktora nauk humanistycznych  w zakresie 

językoznawstwa. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania.    
                                                                            Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  

     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  
 

          Uchwała nr 291/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Hardukiewicz-Chojnowskiej 

 

 

 Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014, poz. 1852)/ 

wyznaczyła na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Hardukiewicz-

Chojnowskiej: 

1.   dr hab. Elżbietę Górską, prof. Uniwersytetu Warszawskiego                                                 

2.   dr hab. Agnieszkę Liburę, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.  

     
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 

Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie.   
                                                                                           Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

Uchwała nr 291a/2015 



9 

 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
w sprawie powołania Komisji Doktorskiej mgr Joanny Hardukiewicz-Chojnowskiej 

 
         Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art.14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014, poz. 1852)/ powołała 

Komisję Doktorską do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Joanny 

Hardukiewicz-Chojnowskiej określonych w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki, w składzie: dr hab. Bożena Rozwadowska, prof. UWr - przewodnicząca, prof. dr 

hab. Anna Michońska-Stadnik, prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak, dr hab. Joanna 

Błaszczak, prof. UWr, dr hab. Anna Majewska-Tworek, dr hab. Teresa Bruś, prof. dr hab. 

Leszek Berezowski, dr hab. Mariusz Marszalski, dr hab. Michał Garcarz, dr hab. Elżbieta 

Górska, prof. UW – recenzentka,  dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr – recenzentka, dr 

hab. Marek Kuźniak, prof. UWr – promotor.  

      

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
                                                                                                                     Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  
 
    

Uchwała nr 291b/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
      w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  

w zakresie dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej 
w przewodzie doktorskim mgr Joanny Hardukiewicz-Chojnowskiej 

 
Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. / na 

podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014 , poz. 1383)/ powołała w 

przewodzie doktorskim mgr Joanny Hardukiewicz-Chojnowskiej Komisję do 

przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie językoznawstwa w składzie: (Zespół 

J2) 

dr hab. Elżbieta Biardzka, prof. UWr – przewodniczący 

dr hab. Bożena Rozwadowska, prof. UWr   

dr hab. Anna Małgorzewicz 

dr hab. Piotr Lewiński 

dr hab. Artur Tworek 

dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr - recenzent 

dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr - promotor 

 

oraz wyznaczyła zakres tego egzaminu: językoznawstwo                                                                                                

ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa angielskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem lingwistyki kognitywnej z elementami aksjologii.  

                       

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.              
                                                                                                                    Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 
                                                      Uchwała nr 292/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Kołodziej 
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 Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014, poz. 1852)/ 

wyznaczyła na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Kołodziej: 

1. prof. dr. hab. Mieczysława Balowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

2. prof. dr. hab. Jana Miodka z Uniwersytetu Wrocławskiego.   

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie.                                                                                                                                     
                                                                                           Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

       

 
            Uchwała nr 292a/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
w sprawie powołania Komisji Doktorskiej mgr Agnieszki Kołodziej 

 
 
        Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art.14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014, poz. 1852)/ powołała 

Komisję Doktorską do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 

Agnieszki Kołodziej określonych w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w 

składzie: dr hab. Monika Zaśko-Zielińska - przewodnicząca, prof. dr hab. Anna 

Dąbrowska, dr hab. Anna Majewska-Tworek, dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr, dr 

hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr, dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr, prof. dr 

hab. Mieczysław Balowski (UAM) - recenzent, prof. dr hab. Jan Miodek (UWr) - recenzent, 

dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWr  - promotor.  
  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
                                                                                                                Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

       
     Uchwała nr 292b/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
      w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  

w zakresie dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej 
w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Kołodziej 

 
Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. / na 

podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014 , poz. 1383)/ powołała w 

przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Kołodziej Komisję do przeprowadzenia egzaminu 

doktorskiego w zakresie językoznawstwa w składzie: (Zespół J1) 

dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr - przewodniczący 

dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr   

dr hab. Jerzy Biniewicz, prof. UWr 

dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr 

prof. dr hab. Jan Miodek - recenzent 

dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWr - promotor 

 

oraz wyznaczyła zakres tego egzaminu: językoznawstwo                                                                                                

ze szczególnym uwzględnieniem onomastyki (ze szczególnym uwzględnieniem zoonomastyki).  
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                               Przewodniczący Rady  
       Dziekan Wydziału Filologicznego  

     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

                                                        Uchwała nr 293/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
            w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Renaty Tawfik 

 i wyznaczenia promotora  

 

 

 Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014, poz. 1852)/ 

wszczęła przewód doktorski mgr Renaty Tawfik na podstawie rozprawy pt. Rola 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w życiu kulturalnym Gorzowa 

Wielkopolskiego w latach 1946-2007 w zakresie bibliologii i informatologii oraz 

wyznaczyła na promotora dr. hab. Ryszarda Nowickiego, prof. UKW. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie.                                 Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

       

Uchwała nr 293a/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji  

w przewodzie doktorskim mgr Renaty Tawfik 
 
 

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014, poz. 1852)/ 

oraz § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, c  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2014, poz. 1383)/, w związku z uchwałą 

nr 293 Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2015 

r.  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Renaty Tawfik i wyznaczenia 

promotora, wyznaczyła zakres egzaminu z  dyscypliny dodatkowej i języka obcego  oraz  

powołała  komisje  do przeprowadzenia  egzaminów  doktorskich z dyscypliny dodatkowej  

i   języka obcego: 

 

Zakres  egzaminu z  dyscypliny  dodatkowej -  filozofia  

Komisja do przeprowadzenia egzaminu  doktorskiego  z  filozofii  

dr hab. Przemysław Szczurek  -  przewodniczący  

prof. dr hab. Andrzej Lorenz - egzaminator 

dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW -  promotor   

 

Język obcy -   język włoski 

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  z  j. włoskiego 

dr hab. Krzysztof Polechoński -  przewodniczący  

dr Davide Artico  -  egzaminator 

dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW - promotor  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                  Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  
 

Uchwała nr 294/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
    w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anny Wilk 
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 Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  o stopniach naukowych i  tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2014, poz. 1852)/ zamknęła 

przewód doktorski mgr Anny Wilk na wniosek zainteresowanej. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania.                                                                  Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 
        Uchwała nr 295/2015  

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Filipa Mecnera  

 
 

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. 

wyraziła zgodę na zmianę tematu pracy doktorskiej mgr. Filipa Mecnera z Funkcje 

mediów w tworzeniu i kształtowaniu ładu korporacyjnego w Polsce po 1989 roku  na   

Kreowanie wizerunku osób powszechnie znanych na przykładach: Anny Muchy, 

Małgorzaty Rozenek i Marcina Dorocińskiego. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  
     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

Uchwała nr 295a/2015 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
w sprawie określenia nowego zakresu egzaminu z języka obcego nowożytnego 

w przewodzie doktorskim mgr. Filipa Mecnera oraz powołania komisji do przeprowadzenia 
egzaminów doktorskich z dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego nowożytnego  

  
 

 Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. /na 

podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2014, poz. 1852) 

oraz § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, c  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2014, poz. 1383)/ określiła w przewodzie 

doktorskim mgr. Filipa Mecnera nowy zakres egzaminu z języka obcego nowożytnego 

oraz  powołała  komisje  do przeprowadzenia  egzaminów  doktorskich z dyscypliny 

dodatkowej  i   języka obcego: 

 

Zakres  egzaminu z  dyscypliny  dodatkowej -  filozofia  

Komisja do przeprowadzenia egzaminu  doktorskiego  z  filozofii  

dr hab. Przemysław Szczurek  -  przewodniczący  

prof. dr hab. Andrzej Lorenz - egzaminator 

dr hab. Aleksander Woźny, prof. UWr  -  promotor   
 

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  z  j. angielskiego 

dr hab. Krzysztof Polechoński -  przewodniczący  

dr Marcin Tereszewski    -  egzaminator 

dr hab. Aleksander Woźny, prof. UWr - promotor  

 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                              Przewodniczący Rady  

       Dziekan Wydziału Filologicznego  

     dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

UCHWAŁA nr 296/2015 

RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWr 

 z dnia 15 grudnia 2015r. 
w sprawie  

przyjęcia protokołu nr 10/2015  Rady Wydziału Filologicznego  z  17.11.2015r.  

 

 
Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu w dniu 15 XII 2015r.  

przyjęła protokół  nr 10/2015  Rady Wydziału Filologicznego ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się  

17.11.2015r. 

 
                        Przewodniczący Rady  

Dziekan Wydziału Filologicznego  

              dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

 


