
Uchwała Nr 1/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
przyjęcie apelu w sprawie Polaków na Litwie 

 

 
 § 1. Przyjmuje się Apel skierowany do Pracowników Wydziału Nauk Społecznych i 

Rad Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego o następującej treści: 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 
Wobec bulwersujących poczynań organów państwowych Republiki Litewskiej mających 

znamiona stałej i uciążliwej dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej, 
autochtonicznych mieszkańców współczesnej Wileńszczyzny zwracamy się z prośbą o 

przekazanie niniejszego apelu wszystkim zainteresowanym oraz rozważenie możliwych 

środków wsparcia o co prosi w załączonych dokumentach miejscowa społeczność polska 
oraz mer rejonu Soleczniki – prezes tutejszego Oddziału Związku Polaków na Litwie. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 2/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
w sprawie przedstawiania wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady 

Ministrów 

 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 
późn. zm. w zw. z § 7 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 

2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa 
Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące 

podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora 

habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne, 

Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Udziela się poparcia wnioskowi o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów 

Panu dr hab. Romanowi Konikowi za rozprawę habilitacyjną Między przedmiotem a 

przedstawieniem. Filozoficzna analiza sposobów obrazowania w oparciu o malarstwo, 
fotografię i obrazy syntetyczne  

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 3/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Dopuszcza się do kolokwium habilitacyjnego Pana dr Adama Kołodziejczyka 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

 

 

  



Uchwała Nr 4/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Dopuszcza się do kolokwium habilitacyjnego Panią dr Wiolettę Knapik 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 5/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
w sprawie powołania 3-osobowej komisji w postępowaniu habilitacyjnym 

 

 
Na podstawie art. 18a ust. 5 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. Nr 65, 

poz. 595, z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Powołuje się 3-osobową Komisję postępowaniu habilitacyjnym dr Krzysztofa 

Skowrońskiego: 

prof. dr hab. Adam Chmielewski  – recenzent 
dr hab. Damian Leszczyński – członek Komisji 

dr hab. Roman Konik - sekretarz. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

  



Uchwała Nr 6/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie dr 
Zbigniewa Pietrzaka w Instytucie Filozofii, na stanowisko adiunkta na czas nieograniczony 

w oparciu o umowę o pracę. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

  



Uchwała Nr 7/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie dr 
Macieja Dombrowskiego w Instytucie Filozofii, na stanowisko adiunkta na czas 

nieograniczony w oparciu o umowę o pracę. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

  



Uchwała Nr 8/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Studiów Międzynarodowych 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie dr hab. 
Piotra Marszałka w Instytucie Studiów Międzynarodowych, na stanowisko adiunkta na 

czas ograniczony w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
  



Uchwała Nr 9/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji i limitów przyjęć na Studiach 

Doktoranckich na r. akad. 2014/15 

 
Na podstawie § 23 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się zasady rekrutacji i limity przyjęć na Studia Doktoranckie Nauk 

o Polityce, Filozofii i Socjologii – studia stacjonarne i niestacjonarne na r. akad. 2014/15. 
(zasady rekrutacji i limity przyjęć w aktach dziekanatu). 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 

  



Uchwała Nr 10/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunek studiów socjologia techniki i 

ekologii na r. akad. 2014/15 

 
Na podstawie § 23 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zawiesza się rekrutację na kierunek studiów socjologia techniki i ekologii r. 

akad. 2014/15. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

  



Uchwała Nr 11/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
w sprawie zaopiniowania projektu certyfikatu Doctor Europaeus 

 

Na podstawie § 23 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Opiniuje się pozytywnie projekt certyfikatu Doctor Europaeus wydawanego 
wraz z dyplomem doktorskim. Wzór certyfikatu stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

  



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 31 stycznia 2014 r. 

                                     

               
 

European Doctorate Certificate  
 

INFORMATION IDENTYFYING THE HOLDER OF THE “DOCTOR EUROPAEUS” 

MENTION:  

 

1. Surname...................................................................................................................... 

2. Name........................................................................................................................... 

3. Title of the doctoral thesis........................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

4. Date of the doctoral defense....................................................................................... 

 
 

INFORMATION ON THE FORMAL REQUIREMENTS FULFILLED BY THE 

CANDIDATE:  

 

1. The doctoral thesis has been supervised by (Name, surname, Institution): 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

2. The doctoral thesis has been informed by (Name, surname, Institution): 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. Foreign member of the Doctoral Committee (Name, surname, Institution): 

........................................................................................................................................... 

4. The doctoral defense was conducted (wholly/ partly) in English.  

5. The candidate, during the course of his/her doctoral program spent (time period).......... 

....................... as a visiting researcher at (Name of the Institution, Country).................. 

.................................................................................................................................. 

 

                                                          (Place, date) 

......................................... 

 

 

Signature of the                   Signature of the Rector       Official University Seal 

Instititute Director  

 

....................................        ........................................ ............................  

  



Uchwała Nr 12/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na podstawie 

umów cywilnoprawnych w semestrze letnim r.akad. 2014/15 

 
Na podstawie § 23 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Opiniuje się pozytywnie wnioski o zatrudnienie wykładowców na podstawie 

umów cywilnoprawnych w semestrze letnim r.akad. 2013/14 (wykaz wykładowców 
znajduje się o Pełnomocnika ds. finansowych. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

  



Uchwała Nr 13/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
w sprawie ustalenia limitu przychodów własnych wewnętrznych 

przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń  

pracowników Wydziału w roku 2014 

 

Na podstawie § 23 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Ustala się planowaną kwotę 2 082 821 zł przychodów wewnętrznych 
przeznaczoną na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Wydziału. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

  



Uchwała Nr 14/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Dopuszcza się do kolokwium habilitacyjnego Pana dr Mateusza Błaszczyka 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

 

 

  



Uchwała Nr 15/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Dopuszcza się do kolokwium habilitacyjnego Panią dr Katarzynę Dojwę-
Turczyńską 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

  



 
Uchwała Nr 16/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Dopuszcza się do kolokwium habilitacyjnego Panią dr Jadwigę Mazur 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 17/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Dopuszcza się do kolokwium habilitacyjnego Pana dr Andrzeja Michalaka 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

  



 

 
Uchwała Nr 18/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 lutego 2014 r. 
w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 

 
 § 1. Dopuszcza się do kolokwium habilitacyjnego Panią dr Beatę Trzop 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 19/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w komisjach habilitacyjnych 
 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 

 
 § 1. Wprowadza się zmiany w składach komisji habilitacyjnych: 

dr Tadeusza Kowalewskiego – w miejsce przewodniczącej Komisji prof. dr hab. Danuty 
Zalewskiej powołuje się prof. dr hab. Zdzisława Morawskiego. 

dr Ireny Szlachcicowej -  w miejsce prof. dr hab. Danuty Zalewskiej powołuje się prof. dr 

hab. Jana Maciejwskiego. 
dr Marceliny Zuber – w miejsce prof. dr hab. Danuty Zalewskiej powołuje się prof. dr 

hab. Wandę Patrzałek. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

 

  



 

 
 

Uchwała Nr 20/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w  sprawie przedstawiania wniosku o powołanie na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Udziela się poparcia wnioskowi o powołanie Pana dr hab. Leszka Sobkowiaka 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytecie Wrocławskim. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

  



 

 
 

Uchwała Nr 21/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w  sprawie przedstawiania wniosku o powołanie na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Udziela się poparcia wnioskowi o powołanie Pana dr hab. Marka Magdziaka na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytecie Wrocławskim. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

  



Uchwała Nr 22/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w ISM 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie dr 

Kacpra Mulawy w Instytucie Studiów Międzynarodowych, na stanowisko adiunkta na czas 
ograniczony w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

  



Uchwała Nr 23/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 

Instytutu Studiów Międzynarodowych 
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wprowadza się zmiany w Regulaminie Instytutu Studiów Międzynarodowych. 

Tekst jednolity Regulaminu ISM stanowi załącznik nr 1 do uchwały 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

 

  



Załącznik nr 1 do Uchwały 23/2014 

z dnia 28 lutego 2014 

                                                                          REGULAMIN 
                                            INSTYTUTU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

                                                            Wydziału Nauk Społecznych 

                                                UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
(tekst jednolity) 

Art.1 

1. Regulamin niniejszy określa zadania, zakres działania oraz strukturę organizacyjną 
Instytutu Studiów Międzynarodowych (zwanego dalej „Instytutem”) wchodzącego w skład 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego dalej 
„Uniwersytetem”). 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajduje zastosowanie ustawa 

Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (zwany dalej 
„Statutem”) 

Art.2 
1. W ramach Instytutu działalność prowadzi siedem Zakładów: Zakład Badań 

Niemcoznawczych, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Integracji 

Europejskiej, Zakład Studiów nad Unią Europejską, Zakład Badań Wschodnich, Zakład 
Studiów nad Geopolityką, Zakład Polityki Zagranicznej RP oraz Zakład Komunikowania 

Międzynarodowego. 
2. W Instytucie działa Pracownia Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa 

Narodowego. Cele Pracowni i kompetencje Kierownika Pracowni określa Regulamin 

ustalony przez Dyrektora ISM po zasięgnięciu opinii Rady ISM. 
        3.   Zasady funkcjonowania zakładów i zakres kompetencji kierowników zakładów 

określa art. 7 niniejszego Regulaminu. 

Art. 3 
1. Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej 

oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie szeroko pojętej wiedzy o stosunkach 
międzynarodowych, bezpieczeństwie narodowym i bezpieczeństwie międzynarodowym na 

odpowiadającym tym zakresom kierunkach studiów : Stosunki Międzynarodowe 

(licencjat, SUM, Bezpieczeństwo Narodowe (licencjat) i Bezpieczeństwo Międzynarodowe 
(SUM).  

2 Studia w Instytucie prowadzone są w systemie licencjackim i magisterskim, w formie 
zarówno stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.  

Na II stopniu (SUM) kierunku Stosunki Międzynarodowe ISM prowadzi i oferuje 

następujące specjalności: 
Dyplomacja Publiczna i Media 

Gospodarka i Biznes Międzynarodowy 

Studia Niemieckie 
Studia nad Bezpieczeństwem Globalnym 

Studia Wschodnie 
Współczesne Służby Dyplomatyczne 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Europejskim. 

Na I stopniu (studia licencjackie) kierunku Stosunki Międzynarodowe ISM prowadzi i 
oferuje następujące specjalności: 

Służby Zagraniczne 
Studia Wschodnie 

Zarządzanie Komunikacją w Stosunkach Międzynarodowych 

Studia Niemieckie 
Studia Europejskie 

Gospodarka i Biznes Międzynarodowy 
Studia w zakresie Bezpieczeństwa Narodowego i Bezpieczeństwa Międzynarodowego 

prowadzone są jako specjalności jednolite o charakterze ogólno akademickim. 



3. Instytut prowadzi także studia magisterskie w zakresie Master of International 

Relations dla studentów z Polski i zagranicy. Studia te prowadzone są w języku 
angielskim i obejmują swym zakresem wymienione w ust.2 niniejszego Artykułu 

specjalizacje. 
Dodatkowym zadaniem Instytutu jest krzewienie wiedzy o stosunkach międzynarodowych 

w społeczeństwie poprzez organizację publicznych spotkań, wykładów i konferencji. 

Art.4 
Dyrektor Instytutu 

1. Instytutem  kieruje dyrektor. Ponosi on odpowiedzialność za pracę Instytutu przed 

organami Wydziału Nauk Społecznych oraz Rektorem. 
          Dyrektor instytutu jest przełożonym wszystkich pracowników instytutu w zakresie 

swoich kompetencji. 
2. Na umotywowany wniosek dyrektora w Instytucie mogą być powoływani jego zastępcy, 

których liczbę oraz zakres kompetencji ostatecznie ustala Dziekan. 

Art.5 
Do zadań dyrektora instytutu zgodnie z uregulowaniami & 38 Statutu należy w 

szczególności: 
1) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej w 

instytucie i koordynowanie tej działalności w zakresie określonym przez radę wydziału; 

2) wspieranie systemu zapewnienia jakości kształcenia; 
3) stwarzanie warunków do pozyskiwania przez pracowników instytutu środków 

finansowych na badania naukowe; 

4) przekazywanie dziekanowi wniosków i opinii rady instytutu oraz referowanie ich na 
posiedzeniu rady wydziału; 

5) przedkładanie radzie instytutu rocznych sprawozdań z działalności instytutu; 
6) zarządzanie mieniem będącym w dyspozycji instytutu; 

7) sprawowanie kontroli zarządczej w instytucie; 

8) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania 
pracowników instytutu; 

9) występowanie do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych z wnioskami we 
wszystkich innych sprawach dotyczących instytutu; 

10) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami 

Statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uniwersytetu; 
11) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, 

niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu. 
Art.6   

Rada Instytutu 

1. W instytucie działa rada instytutu. W jej skład wchodzą: dyrektor, zastępcy dyrektora, 
wszyscy profesorowie i doktorzy habilitowani oraz przedstawiciele innych grup 

pracowniczych: dwu przedstawicieli adiunktów oraz jeden przedstawiciel pracowników 

naukowo – dydaktycznych, lektorów) i jeden przedstawiciel pracowników administracji 
instytutu. 

2. W posiedzeniach rady instytutu mogą uczestniczyć z głosem doradczym profesorowie 
wizytujący. 

3. W posiedzeniach rady instytutu uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciele 

związków zawodowych, po jednym z każdego związku, jeżeli statutowy organ związku 
działa w instytucie.  

4. Przewodniczącym rady jest dyrektor instytutu. 
6. W posiedzeniach rady instytutu uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel 

studentów skierowany przez Samorząd. 

Kompetencje Rady Instytutu : 
1. Rada instytutu czuwa nad poziomem i rozwojem uprawianych w instytucie nauk i 

dydaktyki oraz rozwojem kadry naukowo-dydaktycznej. 

2. Rada instytutu, oprócz uprawnień wynikających z odrębnych przepisów, posiada 
uprawnienia opiniodawcze i doradcze, w szczególności w zakresie: 

1) opiniowania wniosków w sprawach pracowniczych, a w szczególności dotyczących 
przyjęcia do pracy, awansów, nagród, odznaczeń i zwolnień; 



2) opiniowania wniosków dotyczących urlopów naukowych i szkoleniowych; 

3) inicjowania i opiniowania zmian planu studiów i programów kształcenia; 
4) inicjowania i opiniowania zmian dotyczących struktury instytutu; 

5) opiniowania projektów planów rzeczowo-finansowych i inwestycyjnych instytutu; 
6) wyrażania opinii w innych sprawach dotyczących działalności instytutu 

Art. 7.  

Zakłady 
1. Zakład wypełnia zadania przewidziane dla niego w akcie jego powołania. 

2. Zakład może być utworzony, gdy zatrudniona w nim będzie jako w podstawowym 

miejscu pracy co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego.  

3. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie w 
pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający stopień doktora habilitowanego lub zajmujący 

stanowisko profesora. 

4. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana po zasięgnięciu 
opinii rady instytutu. 

Kierownicy zakładów powoływani są na kadencje odpowiadające ustawowym kadencjom 
władz Uniwersytetu. 

5. Do zadań kierownika zakładu należy w szczególności: 

1) organizowanie działalności zakładu przewidzianej w akcie jego powołania, w tym 
również inicjowanie działań prowadzących do pozyskiwania przez zakład dodatkowych 

środków finansowych na badania naukowe; 

2) sprawowanie kontroli zarządczej w zakładzie; 
3) dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników; 

4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących zakładu, 
niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu lub dyrektora instytutu 

6. Kierownik zakładu jest, w ramach swoich kompetencji, przełożonym pracowników 

zatrudnionych w zakładzie. 
7. W celu zasięgnięcia opinii w ważnych sprawach dotyczących Instytutu dyrektor może 

zwołać zebranie Kierowników Zakładów. Zebranie takie winno być zwołane także o ile 
wniesie o to większość Kierowników Zakładów. 

W Zebraniu Kierowników na zaproszenie dyrektora mogą uczestniczyć zastępcy dyrektora 

ISM. 
Art. 8. W Instytucie działają Koordynatorzy ds. zleconych przez Dyrektora.  

Art. 9. 
Studencki ruch naukowy 

W Instytucie działalność prowadzą studenckie koła naukowe. Tworzy się je na wniosek 

studentów przedstawiony dyrektorowi Instytutu. Każde studenckie koło naukowe posiada 
swój Statut oraz opiekuna naukowego wyznaczanego za jego zgodą przez Dyrektora 

Instytutu spośród pracowników naukowo-dydaktycznych.  Formy i zakres działania Kół 

naukowych określają przepisy wydawane przez Rektora Uniwersytetu. 
Art. 10. 

Niniejszy Regulamin przyjęty przez radę instytutu uchwalony przez Radę Wydziału Nauk 
Społecznych w dniu 29.VI.2007 r.  został zaktualizowany uchwałą Rady Wydziału Nauk 

Społecznych w dniu 28.02.2014 r. (ze zmianami przyjętymi w dniu 14.02.2014 r.) i 

wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Rektora.  
Art. 11. 

Wszelkie zmiany w Regulaminie przeprowadzane są w trybie przewidzianym dla jego 
uchwalenia, na wniosek dyrektora Instytutu zainicjowany przez niego lub Radę Instytutu. 

  



 

Uchwała Nr 24/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w  sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium MNiSW dla 

wybitnego młodego naukowca 

 
Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki w zw. § 3 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 9 września 2010 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-

techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, Rada 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Udziela się poparcia wnioskowi o przyznanie dr Tomaszowi Szyszlakowi 

stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

  



 

 
 

 
Uchwała Nr 25/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 lutego 2014 r. 
 

w  sprawie zmian w programie nauczania na studiach I i II stopnia filozofii 

studia stacjonarne i niestacjonarne 
 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów I i II stopnia na kierunku filozofia 

studia stacjonarne i niestacjonarne (program w aktach dziekanatu) 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

 

  



Uchwała Nr 26/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w  sprawie zmian w programie nauczania na studiach doktoranckich studia 

stacjonarne i niestacjonarne 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów doktoranckich studia stacjonarne 
i niestacjonarne (program w aktach dziekanatu) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

  



Uchwała Nr 27/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w  sprawie zmian w programie nauczania na studiach stacjonarnych I studia na 

kierunku socjologia grup dyspozycyjnych 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów stacjonarnych I na kierunku 
socjologia grup dyspozycyjnych (program w aktach dziekanatu) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

  



Uchwała Nr 28/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w  sprawie utworzenia w r.akad. 2014/15 nowego kierunku studiów 

stacjonarnych II stopnia praca socjalna 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Tworzy się w r.akad. 2014/15 nowy kierunek studiów stacjonarnych II 
stopnia praca socjalna (Program w Dziekanacie) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

  



Uchwała Nr 29/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w  sprawie utworzenia w r.akad. 2014/15 nowego kierunku studiów 

niestacjonarnych I stopnia praca socjalna 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Tworzy się w r.akad. 2014/15 nowy kierunek studiów niestacjonarnych I 
stopnia praca socjalna (Program w Dziekanacie) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

  



Uchwała Nr 30/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w  sprawie utworzenia w r.akad. 2014/15 nowego kierunku studiów 

niestacjonarnych I stopnia socjologia ekonomiczna 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Tworzy się w r.akad. 2014/15 nowy kierunek studiów niestacjonarnych I 
stopnia socjologia ekonomiczna (Program w Dziekanacie) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

  



Uchwała Nr 31/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w  sprawie modyfikacji programów nauczania na kierunkach studiów socjologia 

oraz praca socjalna w r.akad. 2013/14 w zakresie nauczania języków obcych 

nowożytnych 
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się zmiany w programach studiów stacjonarnych I stopnia: 

socjologia; praca socjalna w zakresie nauczania języków obcych nowożytnych (program 

w aktach dziekanatu) 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

  



Uchwała Nr 32/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w  sprawie modyfikacji programów nauczania na kierunku europeistyka w 

r.akad. 2014/15 w szczególności zakresie likwidacji i utworzenia nowych 

specjalności 
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. W roku akad. 2014/15 na kierunku studiów europeistyka studia stacjonarne i 

niestacjonarne II stopnia likwiduje się specjalności: 

Media i komunikowanie społeczne na szczeblu lokalnym Unii Europejskiej;  
Zarządzanie sektorem publicznym na poziomie lokalnym Unii Europejskiej, 

 
 § 2. W roku akad. 2014/15 na kierunku studiów europeistyka studia stacjonarne i 

niestacjonarne II stopnia tworzy się nowe specjalności: 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej; 
Governance w Unii Europejskiej; 

(program specjalności w aktach dziekanatu) 

 
 § 3. W r.akad. 2014/15 wprowadza się zmiany programie nauczania na kierunku 

studiów europeistyka studia II stopnia. 
 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

  



Uchwała Nr 33/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w  sprawie likwidacji studiów socjologia techniki i ekologii 

 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Likwiduje się od r. akad. 2014/15 kierunek studiów socjologia techniki i 

ekologii 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

 

  



Uchwała Nr 34/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się kolokwium habilitacyjne dr Wioletty Knapik. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
 



Uchwała Nr 35/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2014 r. 

 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 

Na podstawie art. 18 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. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1. Nadaje się dr Wioletcie Knapik stopnień naukowy doktora habilitowanego 
nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia wsi 

uzasadnienie : 

 
Dr Wioletta Knapik we wniosku przekazanym do Rady Wydziału Nauk Społecznych 

U.Wr. jako podstawę postępowania wskazała monografię pt. Typy więzi społecznych a 
wzory współdziałania mieszkańców wsi w sytuacji ryzyka, zagrożenia i katastrofy powodzi 

oraz pozostały dorobek naukowy, które jako naukowe osiągnięcie odpowiada treści art. 

16 ust. 1 i 2 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym … 
Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 

monografii, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, wybranych publikacji i zawierają 

ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności naukowej Habilitanta oraz stanowisko, 
że Habilitant ma kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-badawczej. 

W świetle obowiązującej Ustawy wysoki poziom naukowy, oryginalne i naukowo 
ważne wyniki badań potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego.  

Na podstawie powyższego, w ślad za pozytywnym kolokwium habilitacyjnym - 

Rada Wydziału Nauk Społecznych, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 
habilitowanego. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego  
Przewodniczący Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
  



Uchwała Nr 36/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 28 marca 2014 r. 

 
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 

 

 
Na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, 

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wyraża się poparcie dla wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. 
Leszkowi Gołdyce. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

      

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczy Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 

 
 

podpis 

  



Uchwała Nr 37/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 28 marca 2014 r. 

 
w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym 

 

Na podstawie art. 18 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. Nr 65, poz. 595, 

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zmienia się recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Jerzego Żurko. W 

miejsce prof. dr hab. Danuty Zalewskiej powołuje się prof. dr hab. Zdzisława 
Zagórskiego. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

      

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczy Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 

 
 

podpis 

  



Uchwała Nr 38/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 28 marca 2014 r. 

 
w sprawie poparcia Rady WNS dla inicjatywy Komitetu Kryzysowego 

Humanistyki Polskiej 

 
 

Na podstawie Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Wyraża się poparcie dla inicjatywy Komitetu Kryzysowego Humanistyki 
Polskiej. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

      

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczy Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

 
 

podpis 

  



Uchwała Nr 39/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 28 marca 2014 r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 

Instytutu Filozofii 
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wprowadza się zmiany w Regulaminie Instytutu Filozofii. Tekst jednolity 

Regulaminu IF stanowi załącznik nr 1 do uchwały 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

  



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału nr 41 

 
REGULAMIN 

Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 

§1 
1. Regulamin niniejszy określa zadania i zakres działania oraz strukturę organizacyjną 

Instytutu Filozofii (zwanego dalej „Instytutem”), wchodzącego w skład Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego dalej „Wydziałem”). Strukturę 
Instytutu tworzą Zakłady i Pracownie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajduje zastosowanie 
ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 2012, póz. 572 z 

późn. zm.) oraz Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (zwany dalej “Statutem"). 

 
§2 

1. Zadaniem Instytutu jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, jak też 
kształcenie kadr naukowych w zakresie filozofii. 

2. Instytut Filozofii prowadzi działalność dydaktyczną w formie studiów licencjackich 

stacjonarnych i niestacjonarnych (3 letnich) na kierunku filozofia; uzupełniających 
magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (2-letnich) na kierunku filozofia; 

uzupełniających magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (2-letnich) na kierunku 

filozofia - specjalność: komunikacja społeczna; Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych 
Filozoficzno-Etycznych oraz Podyplomowych Studiów Filozoficznych. 

3. W ramach Wydziałowych Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce Filozofii i Socjologii 
prowadzone są zajęcia dla doktorantów oraz przeprowadzane w Instytucie przewody 

doktorskie  w dyscyplinie filozofia. 

 
§3 

1. Organem jednoosobowym Instytutu jest Dyrektor. 
2. Organem kolegialnym Instytutu jest Rada Instytutu. 

 

 
§4 

1. Dyrektor kieruje Instytutem i jest odpowiedzialny za pracę Instytutu przed organami 
Wydziału i Rektorem. 

2. Dyrektor Instytutu jest przełożonym pracowników Instytutu w zakresie swoich 

kompetencji. 
3. Do zadań Dyrektora Instytutu należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej w 

instytucie oraz koordynowanie tej działalności w zakresie określonym przez Radę 
Wydziału; 

2) wspieranie systemu zapewnienia jakości kształcenia; 
3) stwarzanie warunków do pozyskiwania przez pracowników Instytutu środków 

finansowych na badania naukowe;  

4) przekazywanie Dziekanowi wniosków i opinii Rady Instytutu oraz referowanie ich 
na posiedzeniu Rady Wydziału; 

5) realizowanie uchwał Rady Instytutu, przekazywanie jej wniosków Dziekanowi oraz 
referowanie ich na posiedzeniach Rady Wydziału;  

6) przedkładanie Radzie Instytutu rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;  

7) zarządzanie mieniem Instytutu oraz dysponowanie środkami finansowymi 
Instytutu;  

8) sprawowanie kontroli zarządczej w Instytucie; 

9) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania 
pracowników Instytutu;  

10) występowanie do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych z wnioskami 
we wszystkich innych sprawach dotyczących Instytutu; 



11) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, 

postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uniwersytetu; 
12) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu,  

niezastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni; 
13) zwoływanie posiedzeń Rady Instytutu. 

 

§5 
1. Dyrektora Instytutu i jego zastępców powołuje i odwołuje Rektor na wniosek 

Dziekana, zaopiniowany przez Radę Instytutu. Liczbę zastępców ustala Dziekan, a zakres 

ich działania – Dyrektor Instytutu. 
2. Dyrektor oraz jego zastępcy są powołani na kadencje, odpowiadające kadencjom 

władz Uniwersytetu. 
3. Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. Nauki czuwa nad jakością i rozwojem 

uprawianej w Instytucie nauki. Do jego kompetencji należą sprawy związane z 

koordynacją badań naukowych prowadzonych w Instytucie, a w szczególności: 
sporządzanie wniosków o dofinansowanie działalności statutowej i badań własnych; 

koordynacja współpracy zagranicznej; nadzór nad systemem informacji i komunikacji 
międzyinstytutowej; nadzór nad studiami doktoranckimi w obrębie kierunku; 

prowadzenie spraw wydawniczych Instytutu.  

4. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora Instytutu Filozofii ds. Dydaktyki należy 
koordynacja procesu dydaktycznego, a w szczególności: sporządzanie planów i 

programów studiów filozoficznych; wprowadzanie zmian do programów oraz 

przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Instytutu; sporządzanie obsady zajęć 
dydaktycznych dla pracowników i doktorantów; piecza nad specjalnościami oraz 

praktykami pedagogicznymi studentów filozofii; decyzje dotyczące wyboru, zmian i 
zaliczeń seminariów i proseminariów przez studentów; prowadzenie konsultacji 

programowych w sprawach indywidualnego programu studiów i zaliczanie różnic 

programowych; piecza nad rekrutacją na studia stacjonarne i niestacjonarne. 
5. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Studenckich należy podejmowanie decyzji w 

sprawach studenckich zgodnie z Regulaminem Studiów, a odnoszących się w 
szczególności do: urlopów, zaliczeń warunkowych, egzaminów komisyjnych, przerw w 

studiach, reaktywacji, spraw socjalnych; zmian trybu studiowania. 

 
§6 

1. W Instytucie działa Rada Instytutu. 
2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Instytutu. 

3. W skład Rady Instytutu wchodzą: Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, wszyscy profesorowie 

i doktorzy habilitowani, Kierownicy Zakładów i Pracowni, przedstawiciele innych grup 
pracowniczych w ilości 5% ogólnej liczby pracowników oraz przedstawiciel studentów. 

4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, profesorowie 

wizytujący oraz przedstawiciele studentów. 
5.  Kadencja Rady pokrywa się z kadencją władz Uniwersytetu. 

 
§7 

1. Rada Instytutu czuwa nad poziomem i rozwojem uprawianych w Instytucie nauk i 

dydaktyki oraz nad rozwojem kadry naukowo - dydaktycznej. 
2. Do zadań Rady należy: 

1) opiniowanie wniosków w sprawach pracowniczych, a w szczególności dotyczących 
przyjęcia do pracy, awansów, nagród, odznaczeń i zwolnień;  

2) opiniowanie wniosków dotyczących urlopów naukowych i szkoleniowych; 

3) inicjowanie i opiniowanie zmian planu studiów i programów kształcenia; 
4) inicjowanie i opiniowanie zmian dotyczących struktury Instytutu; 

5) opiniowanie projektów planów rzeczowo-finansowych i inwestycyjnych Instytutu; 

6) wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących działalności Instytutu. 
 

§8 



1. Posiedzenia Rady Instytutu zwołuje jej Przewodniczący, nie rzadziej niż raz w 

miesiącu, z przerwą w okresie wakacyjnym, powiadamiając wszystkich członków Rady 
Instytutu oraz osoby, stale biorące udział w jej posiedzeniach z głosem doradczym. 

2. Posiedzenia Rady odbywają się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 
3. Zawiadomienia, określające dokładny termin i miejsce posiedzenia Rady oraz projekt 

porządku obrad, przekazywane są w terminie wyprzedzającym datę posiedzenia co 

najmniej o 7 dni. Termin ten może być krótszy w przypadku posiedzenia zwoływanego w 
trybie nadzwyczajnym. 

4. Rada Instytutu podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

W głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, podejmowane są uchwały w sprawach 
osobowych oraz na zarządzenie Przewodniczącego Rady bądź na wniosek członka Rady, 

poparty w głosowaniu przez co najmniej 1/5 członków Rady, obecnych na posiedzeniu.  
5. Członkowie Rady przebywający na urlopach nie są wliczani do kworum.  

6. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i 

protokolant. 
§9 

1. Strukturę organizacyjną Instytutu tworzą:   
– Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 

– Zakład Filozofii Nowożytnej,  

– Zakład Filozofii Współczesnej,  
– Zakład Filozofii Niemieckiej,  

– Zakład Ontologii i Teorii Poznania,  

– Zakład Estetyki,  
– Zakład Etyki,  

– Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej,  
– Zakład Antropologii filozoficznej,  

– Pracownia Badań nad Dziejami Filozofii na Śląsku,  

– Pracownia Dydaktyki Filozofii. 
2. Jednostki wchodzące w skład Instytutu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek 

Dziekana, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.  
§10 

Do zadań kierownika zakładu należy w szczególności: 

1) organizowanie działalności zakładu przewidzianej w akcie jego powołania, w tym 
również inicjowanie działań prowadzących do pozyskiwania przez zakład dodatkowych 

środków finansowych na badania naukowe; 
2) sprawowanie kontroli zarządczej w zakładzie; 

3) dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników; 

4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących zakładu, niezastrzeżonych 
do kompetencji organów Uniwersytetu lub Dyrektora Instytutu. 

§11 

Do zadań kierownika pracowni należy: 
1) organizowanie pracy naukowej i dydaktycznej w ramach kompetencji, jakie posiada 

pracownia; 
2) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących pracowni, 

niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu lub Dyrektora Instytutu lub 

kierownika zakładu. 
 

§12 
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Wydziału Nauk Społecznych i wchodzi 

w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Rektora Uniwersytetu. 

§13 
Wszelkie zmiany do Regulaminu wprowadzane są w trybie przewidzianym dla jego 

uchwalenia, na wniosek Dyrektora Instytutu lub zainicjowany przez Radę Instytutu. 

  



Uchwała Nr 40/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 marca 2014 r. 

 
w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się kolokwium habilitacyjne dr Mateusza Błaszczyka. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
 



Uchwała Nr 41/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 marca 2014 r. 

 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 

Na podstawie art. 18 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. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1. Nadaje się dr Mateuszowi Błaszczykowi stopnień naukowy doktora 
habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia 

miasta 
uzasadnienie : 
 

Dr Mateusz Błaszczyk we wniosku przekazanym do Rady Wydziału Nauk 
Społecznych U.Wr. jako podstawę postępowania wskazał monografię pt. W poszukiwaniu 

socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej oraz pozostały dorobek 

naukowy, które jako naukowe osiągnięcie odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o 
stopniach naukowych i tytule naukowym … 

Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 

monografii, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, wybranych publikacji i zawierają 
ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności naukowej Habilitanta oraz stanowisko, 

że Habilitant ma kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-badawczej. 
W świetle obowiązującej Ustawy wysoki poziom naukowy, oryginalne i naukowo 

ważne wyniki badań potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego.  

Na podstawie powyższego, w ślad za pozytywnym kolokwium habilitacyjnym - 
Rada Wydziału Nauk Społecznych, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego  

Przewodniczący Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 

  



 

Uchwała Nr 42/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się kolokwium habilitacyjne dr Beaty Trzop. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
 



Uchwała Nr 43/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 

Na podstawie art. 18 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. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1. Nadaje się dr Beacie Trzop stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk 
społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia kultury 

uzasadnienie : 

 
Dr Beata Trzop we wniosku przekazanym do Rady Wydziału Nauk Społecznych 

U.Wr. jako podstawę postępowania wskazał monografię pt. Dojrzałe, spełnione, 
niezależne…? Kobiety 50+ w socjologicznym zwierciadle oraz pozostały dorobek 

naukowy, które jako naukowe osiągnięcie odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym … 
Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 

monografii, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, wybranych publikacji i zawierają 

ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności naukowej Habilitanta oraz stanowisko, 
że Habilitant ma kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-badawczej. 

W świetle obowiązującej Ustawy wysoki poziom naukowy, oryginalne i naukowo 
ważne wyniki badań potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego.  

Na podstawie powyższego, w ślad za pozytywnym kolokwium habilitacyjnym - 

Rada Wydziału Nauk Społecznych, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 
habilitowanego. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego  
Przewodniczący Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
  



Uchwała Nr 44/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

 

 
Na podstawie art. 27 ust. 3 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. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 
następuje: 

 
 § 1. Wyznacza się na recenzenta w postępowaniu o tytuł profesora Pani dr hab. 

Danuty Zalewskiej: 

prof. dr hab. Irenę Machaj w miejsce prof. dr hab. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej 
 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
       Dziekan 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
  



Uchwała Nr 45/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie odmowy dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Odmawia się dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego Pana dr Michała 

Głowali 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie: 

W postępowaniu habilitacyjnym wpłynęły 4 recenzje: 2 pozytywne, 1 negatywna, 1 
negatywna z pozytywną konkluzją dopuszczającą do kolokwium habilitacyjnego. Rada 

Wydziału po zapoznaniu się z treścią recenzji, wysłuchaniu opinii Komisji oraz po 
przeprowadzeniu dyskusji, w głosowaniu tajnym odmówiła dopuszczenia do kolokwium 

habilitacyjnego. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 

 
Pouczenie: 

Od niniejszej uchwały przysługuje stronie odwołanie. Na podstawie art. 21 ust. 1 w 
związku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym … 

Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm., informuję, 

iż przysługuje Panu odwołanie od przyjętej uchwały do Centralnej Komisji, za 
pośrednictwem Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Termin na wniesienie odwołania wynosi jeden miesiąc od otrzymania zawiadomienia 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 46/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie unieważnienia uchwały nr 37 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie 

zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym 

 
 

 § 1. Unieważnia się uchwałę 37 z dnia 28 marca 2014 r. z powodu wykonania 

przez prof. dr hab. Danutę Zalewską uchwały 145 z dnia 27 września 2013 r. poprzez 
wykonanie recenzji rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Jerzego Żurko. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
       Dziekan 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

  



Uchwała Nr 47/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Własności Intelektualnej 

 
Na podstawie § 24 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Powołuje się Wydziałową Komisję ds. ochrony Własności Intelektualnej na 

okres od dnia przyjęcia Uchwały do końca kadencji 2012−2016, w składzie: 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski – Dziekan – Przewodniczący Komisji 

dr hab. Wanda Patrzałek, prof. nadzw. − Prodziekan ds. Rozwoju i Spraw Studenckich 

dr hab. Tadeusz Lebioda, prof. nadzw. − Prodziekan ds. Nauczania 
dr hab. Robert Wiszniowski, prof. nadzw. − Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z 

Zagranicą 
prof. dr hab. Jan Zygmunt 

dr hab. Leszek Kleszcz, prof. nadzw. 

dr hab. Marek Wróblewski, prof. nadzw. 
dr hab. Robert Alberski 

dr Radosław Kupczyk 
dr Marcelina Zuber 

dr hab. Marek Magdziak, prof. nadzw.  

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 48/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie powołania Komisji ds. określenia wytycznych w związku ze 

zwiększaniem wynagrodzeń w formie aneksu do umowy o pracę dla 
pracowników Wydziału 

 

 
Na podstawie § 24 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Powołuje się Wydziałową Komisję ds. określenia wytycznych w związku ze 

zwiększaniem wynagrodzeń w formie aneksu pracowników Wydziału, w składzie: 
dr hab. Wanda Patrzałek, prof. nadzw. − Prodziekan ds. Rozwoju i Spraw Studenckich – 

Przewodnicząca Komisji 
dr hab. Tadeusz Lebioda, prof. nadzw. − Prodziekan ds. Nauczania 

dr hab. Robert Wiszniowski, prof. nadzw. − Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z 

Zagranicą 
dr hab. Robert Alberski 

prof. dr hab. Zbigniew Kurcz 
dr hab. Leon Miodoński, prof. nadzw. 

dr hab. Zdzisław Winnicki, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Wiesław Bokajło  
prof. dr hab. Jacek Hawranek 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 49/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wprowadza się zmiany w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. W 

miejsce dr hab. Roberta Alberskiego powołuje się prof. dr hab. Leszka Sobkowiaka 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 50/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia 

niestacjonarne stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i 
bezpieczeństwa międzynarodowego 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. zatwierdza się w semestrze letnim r. akad. 2013/14 preliminarz wydatków z 

czesnego za studia niestacjonarne stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa 

narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego.  
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 

 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 51/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie odmowy przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Odmawia się przyjęcia się kolokwium habilitacyjnego dr Katarzyny Dojwy-

Turczyńskiej. 

Uzasadnienie: 
Przebieg kolokwium habilitacyjnego, a szczególności odpowiedzi na zadane pytania 

nieusatysfakcjonowany zebranych, co dało odzwierciedlenie w części niejawnej 
kolokwium oraz w tajnym głosowaniu. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 

Uchwała Rady nie jest prawomocna. 
 

Pouczenie: 

Na podstawie § 16 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 
stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w 

przewodach doktorskim i habilitacyjnym …, na wniosek habilitanta, Rada Wydziału może 
wyrazić zgodę na powtórzenie kolokwium habilitacyjnego. Powtórzenie kolokwium 

habilitacyjnego może odbyć się nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy i nie więcej 

niż jeden raz. 
ponadto 

Na podstawie art. 21 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach i tytule naukowym … Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. DZ.U. z 2005 r. Nr 164 

poz. 1365 z późn. zm., informuję, iż Habilitantowi przysługuje odwołanie od przyjętej 

uchwały do Centralnej Komisji, za pośrednictwem Rady Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 52/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 maja 2014 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz zatwierdzenie 
planu rzeczowo-finansowego na 2014 r. 

 

 
Na podstawie § 23 ust2. pkt 9 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Wydziału Nauk Społecznych U.Wr. za 

2013 r. 
 § 2. Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy na 2014 r. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych, uchwałę przyjęto większością głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 53/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 maja 2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia zasad zwiększania wynagrodzenia pracowników w 
formie aneksu do umowy o pracę 

 

Na podstawie § 23 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się zasady zwiększania wynagrodzeń pracowników wydziału w 
formie aneksów do umów o pracę. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych - uchwałę przyjęto większością głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 54/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 maja 2014 r. 

w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Dopuszcza się do kolokwium habilitacyjnego Pana dr Jacka Zielińskiego. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 55/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 maja 2014 r. 

 
w sprawie zmiany przewodniczącego komisji w postępowaniu habilitacyjnym 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, 

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zmienia się przewodniczącego komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr 

Barbary Bojack. W miejsce prof. dr hab. Zdzisława Zagórskiego powołuje się prof. dr hab. 
Barbarę Wiśniewską-Paź. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

      

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczy Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 

 
 

podpis 

  



Uchwała Nr 56/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 maja 2014 r. 

 
w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym 

 

Na podstawie art. 18 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. Nr 65, poz. 595, 

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zmienia się recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Barbary Bojack. W 

miejsce prof. dr hab. Andrzeja Saksona powołuje się prof. dr hab. Janusza Sztumskiego. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
      

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
Przewodniczy Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 57/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 maja 2014 r. 

 
w sprawie powołania 3-osobowej komisji w postępowaniu habilitacyjnym 

 

 
Na podstawie art. 18a ust. 5 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. Nr 65, 

poz. 595, z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Powołuje się 3-osobową Komisję postępowaniu habilitacyjnym dr Marii 

Miczyńskiej-Kowalskiej: 

prof. dr hab. Wanda Patrzałek – recenzent 
dr hab. Stella Grotowska – członek Komisji 

prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź - sekretarz. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
podpis 

  



 

Uchwała Nr 58/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 maja 2014 r. 
 

w  sprawie przedstawiania wniosku o powołanie na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Udziela się poparcia wnioskowi o powołanie Pana dr hab. Damiana 

Leszczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytecie Wrocławskim. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

     
 dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw.  

 
podpis 

 
 

 

  



Uchwała Nr 59/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 maja 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie dr 
Doroty Leszczyny w Instytucie Filozofii, na stanowisko adiunkta na okres 5 lat w oparciu 

o umowę o pracę. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

 
podpis 

 

 

  



Uchwała Nr 60/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 maja 2014 r. 

 

w sprawie gwarancji możliwości ukończenia studiów stacjonarnych II stopnia 

na kierunku socjologia techniki i ekologii 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Gwarantuje się możliwość ukończenia studiów stacjonarnych II stopnia na 

kierunku socjologia techniki i ekologii, przez studentów, którzy w r.akad. 2012/13 
rozpoczęli naukę na tym kierunku studiów, po warunkiem spełnienia wszystkich 

wymogów Regulaminu Studiów obowiązującego na Uniwersytecie Wrocławskim. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

 
podpis 

 

 

  



 

Uchwała Nr 61/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 maja 2014 r. 

 

w sprawie wprowadzenia opłat czesnego za studia niestacjonarne w 8 ratach w 

każdym roku akademickim 

Na podstawie art. 99 w zw. z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, 

co następuje: 

 
 § 1. 1. Od r.akad. 2014/15 wprowadza się system 8 rat opłat czesnego za studia 

niestacjonarne. 
 2.Terminy płatności poszczególnych rat oraz stawki rat czesnego zgodnie z 

obowiązującymi w każdym roku akademickim zostaną uregulowane w indywidualnych 

umowach o świadczeniu usług edukacyjnych ze studentami rozpoczynającymi studia oraz 
w już zawartych umowach o świadczeniu usług edukacyjnych w formie aneksów. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 
       podpis 

 

  



 

Uchwała Nr 62/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 maja 2014 r. 

 

w sprawie uszczegółowienia warunków ukończenia studiów z uwzględnieniem 

zasad w zakresie ochrony praw autorskich i własności intelektualnej prac 

dyplomowych na studiach I i II stopnia 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z § 42 

Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się uszczegółowienie warunków ukończenia studiów z 
uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony praw autorskich i własności intelektualnej prac 

dyplomowych na studiach I i II stopnia (uszczegółowienia i zgłoszenie pracy dyplomowej 
reguluje załącznik nr 1) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
       podpis 

  



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 62/2014  

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

I. Uszczegółowienia Rady Wydziału Nauk Społecznych do § 42 Regulaminu 
Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 Warunkiem ukończenia studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich jest 

spełnienie wszystkich wymogów zapisanych w Ustawie o szkolnictwie wyższym oraz w 
Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim określających ukończenie 

odpowiedniego kierunku, trybu i rodzaju studiów. 

Pod względem merytorycznym szczegółowe wymagania stawiane pracom 
dyplomowym określa promotor, pod kierunkiem którego student przygotowuje pracę 

dyplomową. 
Pod względem proceduralnym, w celu zapewnienia ochrony praw autorskich i 

własności intelektualnej, na Wydziale Nauk Społecznych wszystkie prace dyplomowe 

poddawane są rejestracji oraz sprawdzania ich w systemie Plagiat.  
A. Procedura rejestracji:  

1. Określenie przez dziekana na pisemny wniosek promotora terminu egzaminu 
dyplomowego oraz składu komisji egzaminacyjnej (recenzent, przewodniczący, 

promotor). 

2. Złożenie przez studenta w dziekanacie WNS nie później niż 14 dni przed 
wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego kompletu wymaganych 

dokumentów. 
3.  Sprawdzanie pracy dyplomowej w systemie Plagiat. 

    B. Sprawdzanie w systemie Plagiat 

Na Wydziale Nauk Społecznych w ramach sprawdzania prac dyplomowych w systemie 
Plagiat przyjmuje się dopuszczalne wskaźniki prawdopodobieństwa: 

-  Współczynnik 1– do 20 % (wartość określająca poziom zapożyczeń 

odnalezionych w określonych źródłach, złożonych z minimum pięciu 
wyrazów), 

-  Współczynnik 2 – do 5 % (wartość określająca poziom odnalezionych 
zapożyczeń odnalezionych w określonych źródłach, złożonych z minimum 

dwudziestu pięciu wyrazów). 

Wynik sprawdzenia w systemie Plagiat zostaje dołączony do dokumentu 
oceny pracy dyplomowej przed przekazaniem jej promotorowi i recenzentowi. 

 Zadaniem systemu Plagiat jest porównanie poziomu zapożyczeń 
odnalezionych w pracy dyplomowej ze źródłami znajdującymi się w bazie systemu. 

Praca zawierająca współczynniki prawdopodobieństwa wyższe od ustalonych nie 

może być uznawana automatycznie za plagiat. Praca w takim przypadku powinna 
zostać poddana ponownej analizie przez promotora. 

W przypadku uzyskania w raporcie wskaźników prawdopodobieństwa 

wyższych od ustalonych dziekan powiadamia pisemnie o tym fakcie promotora, 
przekazując mu otrzymany z systemu Plagiat pełny raport. Promotor weryfikuje, 

czy wskazania raportu posiadają odpowiednie oznaczenia zapożyczeń, czy noszą 
znamiona plagiatu oraz pisemnie ustosunkowuje się do otrzymanego raportu 

oceniając, czy praca może być uznana za samodzielną i dopuszczona do egzaminu 

dyplomowego lub niedopuszczona do egzaminu dyplomowego. 
W przypadku wątpliwości co do oryginalności pracy i nie dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego, promotor w porozumieniu z recenzentem powiadamia o 
tym dziekana, który zwraca się do Rektora z wnioskiem o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego. 

Określone powyżej dokumenty zostają dołączone do akt studenta. 
II. Zgłoszenie pracy dyplomowej do obrony. 

Wymagane dokumenty 
1.  Wypełniony formularz „Zgłoszenie do obrony pracy dyplomowej” podpisany przez 

promotora. 

2. Trzy wydrukowane egzemplarze pracy dyplomowej, w tym:  



- jeden egzemplarz do archiwum drukowany dwustronnie czcionką nr 12, oprawiony w 

miękką kartonową białą oprawę z fioletowym grzbietem, 
- jeden egzemplarz dla promotora i jeden egzemplarz dla recenzenta, zbindowane lub w 

twardej oprawie.  
3. Jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na CD w dwóch formatach: DOC - dla celów 

archiwizacyjnych, TXT - dla systemu plagiat.  

4. Cztery czarno-białe fotografie o wymiarze 4.5 x 6.5 cm (ewentualnie piąte dodatkowo 
do dyplomu w języku angielskim).  

5. Opłatę za dyplom (60 zł. gotówką oraz ewentualnie dodatkowo 40 zł. za dyplom w 

języku angielskim).  
6. Dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe studenta w czasie studiów: 

(stypendia krajowe i zagraniczne, publikacje, potwierdzenie udziału w kołach naukowych, 
organizacji konferencji naukowych, osiągnięcia sportowe itp.) – dokumenty 

nieobowiązkowe. 

7. W przypadku ubiegania się o odpis dyplomu w języku angielskim należy złożyć 
wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu 

pracy dyplomowej oraz osiągnięć naukowych studenta. 
 

  



 

Uchwała Nr 63/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 maja 2014 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia 

niestacjonarne socjologii 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. zatwierdza się w semestrze letnim r. akad. 2013/14 preliminarz wydatków z 
czesnego za studia niestacjonarne stosunków socjologii.  

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 

 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

 

  



 

 

 

 

Uchwała Nr 64/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 maja 2014 r. 
 

w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się kolokwium habilitacyjne dr Andrzeja Michalaka. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
Przewodniczący Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
 

podpis 

 
 

  



 
 

Uchwała Nr 65/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 maja 2014 r. 

 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 

Na podstawie art. 18 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. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 
następuje: 

 

§ 1. Nadaje się dr Andrzejowi Michalakowi stopnień naukowy doktora 
habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia 

społeczności lokalnych 
uzasadnienie : 

 

Dr Andrzej Michalak we wniosku przekazanym do Rady Wydziału Nauk 
Społecznych U.Wr. jako podstawę postępowania wskazał monografię pt. Społeczności 

lokalne pogranicza niemiecko-polskiego. Socjologiczne studium uczestnictwa 

wspólnotowego mieszkańców Nadodrza oraz pozostały dorobek naukowy, które jako 
naukowe osiągnięcie odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o stopniach naukowych i 

tytule naukowym … 

Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 
monografii, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, wybranych publikacji i zawierają 

ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności naukowej Habilitanta oraz stanowisko, 
że Habilitant ma kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-badawczej. 

W świetle obowiązującej Ustawy wysoki poziom naukowy, oryginalne i naukowo 

ważne wyniki badań potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego.  
Na podstawie powyższego, w ślad za pozytywnym kolokwium habilitacyjnym - 

Rada Wydziału Nauk Społecznych, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego  

Przewodniczący Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
 

podpis 

 
 

  



Uchwała Nr 66/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 maja 2014 r. 

 
w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się kolokwium habilitacyjne dr Jadwigi Mazur. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 

 
podpis 

 

 

  



 
 

Uchwała Nr 67/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 maja 2014 r. 

 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 

Na podstawie art. 18 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. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 
następuje: 

 

§ 1. Nadaje się dr Jadwidze Mazur stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk 
społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia organizacji 

uzasadnienie : 
 

Dr Jadwiga Mazur we wniosku przekazanym do Rady Wydziału Nauk Społecznych 
U.Wr. jako podstawę postępowania wskazała monografię pt. Komunikowanie się Policji ze 

społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej. Studium 
socjologiczne oraz pozostały dorobek naukowy, które jako naukowe osiągnięcie 

odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym … 
Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 

monografii, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, wybranych publikacji i zawierają 

ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności naukowej Habilitanta oraz stanowisko, 
że Habilitant ma kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-badawczej. 

W świetle obowiązującej Ustawy wysoki poziom naukowy, oryginalne i naukowo 
ważne wyniki badań potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego.  

Na podstawie powyższego, w ślad za pozytywnym kolokwium habilitacyjnym - 

Rada Wydziału Nauk Społecznych, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 
habilitowanego. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego  
Przewodniczący Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
 

podpis 

 
 



Uchwała Nr 68/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie przyjęcia postanowień Paktu dla Horyzontu 2020 

 
Na podstawie § 23 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 

 § 1. Przystępuje się do Paktu dla Horyzontu 2020. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

podpis 

  



 

Uchwała Nr 69/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 27 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
 
Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 

późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 

 
§ 1. Nadaje się dr Krzysztofowi Skowrońskiemu stopień naukowego doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych, w dyscyplinie filozofia, w specjalności filozofia 

współczesna. 
uzasadnienie : 

 
Dr Krzysztof Skowroński we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako 

podstawę postępowania wskazał cykl publikacji pt. Values, Culture, and Society in the 

Philosophical Tradition of American Pragmatism: Studies, Interpretations, Criticisms w 
szczególności trzy jego samodzielne publikacje książkowe: Santayana and America. 

Values, Liberties, Responsibility, Newcastle Cambridge Scolaras Publishing, 2007,  Values 

and Powers, Re-reading the Philosophical Tradition of American Pragmatism, Amsterdam-
New York 2009, Beyond Aesthetics and Politics. Philosophical and Axiological Studies and 

the Avant-Garde, Pragmatism and Postmodernism, Amsterdam-New York 2009 oraz jego 
artykuły publikowane w języku polskim i angielskim oraz inne publikacje wykazane w 

dokumentacji, które jako naukowe osiągnięcie odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym … 
Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie cyklu 

publikacji, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, wybranych publikacji i zawierają 
ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności naukowej Habilitanta oraz stanowisko, 

że Habilitant ma kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-badawczej.  

W świetle obowiązującej Ustawy wysoki poziom naukowy, oryginalne i naukowo 
ważne wyniki badań potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego. 

Na podstawie powyższego, w ślad za uchwałą – zawierającą pozytywną opinię – 

Komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Nauk Społecznych, podjęła uchwałę o nadaniu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

podpis 

  



 

Uchwała Nr 70/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie powołania 3 członków  komisji w postępowaniu habilitacyjnym 

 
 

Na podstawie art. 18a ust. 5 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. Nr 65, 
poz. 595, z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Powołuje się w skład Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Julity Makaro: 

prof. dr hab. Andrzej Sakson – recenzent 
prof. dr hab. Zbigniew Kurcz – członek Komisji 

dr hab. Iwona Taranowicz - sekretarz. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 71/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w  sprawie przedstawiania wniosku o powołanie na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Udziela się poparcia wnioskowi o powołanie Pana dr hab. Roberta Alberskiego 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytecie Wrocławskim. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
     

 dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw.  
 

podpis 

 

 
 

  



Uchwała Nr 72/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w  sprawie przedstawiania wniosku o powołanie na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Udziela się poparcia wnioskowi o powołanie Pana dr hab. Kazimierza Dziubkę 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytecie Wrocławskim. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
     

 dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw.  
 

podpis 

 

 
 

  



Uchwała Nr 73/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o przedłużenie 
zatrudnienia dr Piotra Pieńkowskiego w Instytucie Socjologii, na stanowisku adiunkta na 

okres 6 lat w oparciu o umowę o pracę. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

 
podpis 

 

 

  



Uchwała Nr 74/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o przedłużenie 
zatrudnienia dr Michała Cebuli w Instytucie Socjologii, na stanowisku adiunkta na okres 6 

lat w oparciu o umowę o pracę. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

 
podpis 

 

 

  



Uchwała Nr 75/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o przedłużenie 
zatrudnienia dr Małgorzaty Stochmal w Instytucie Socjologii, na stanowisku adiunkta na 

okres 6 lat w oparciu o umowę o pracę. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

 
podpis 

 

 

  



Uchwała Nr 76/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta  

w Instytucie Studiów Międzynarodowych 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie dr 

Kacpra Mulawy w Instytucie Studiów Międzynarodowych, na stanowisku adiunkta na 
okres 3 lat w oparciu o umowę o pracę. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

podpis 

 
 

  



Uchwała Nr 77/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta  

w Instytucie Studiów Międzynarodowych 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie dr hab. 

Piotra Marszałka w Instytucie Studiów Międzynarodowych, na stanowisku adiunkta na 
okres 5 lat w oparciu o umowę o pracę. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

podpis 

 
 

  



Uchwała Nr 78/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów cywilno-prawnych na 

prowadzenie zajęć dydaktycznych w r.akad. 2014/15 

 
Na podstawie § 23 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umów cywilno-prawnych na prowadzenie 

zajęć dydaktycznych w r.akad. 2014/15 z niżej wymienionymi osobami: Dr Antoniewicz 
Piotr, Dr Baczyńska Elżbieta, Dr Burnecka Małgorzata, Dr Budnik Monika, Mgr Dyczek 

Weronika, Dr Florkowski Robert, Mgr Grafik Bartłomiej, Podinsp. dr Gwardyński Robert, 

Dr Groszewska Ewa, Mgr Hofman Daria, Mgr Iwaszyn Anna, Dr Jędrzej-Gawlicz Krystyna, 
Mgr Kajta Justyna, Mgr Kamykowski Stanisław, Dr Kluba Jolanta, Mgr Kromka 

Małgorzata, Mgr Mackiewicz Wojciech, Dr Pierzachalska Agnieszka, Dr Socha Dariusz, Mgr 
Skowron Aleksandra, Mgr Sobocińska Ewa, Mgr Szymczak Izabela, Dr Szymaniec Piotr, 

Dr Trawinska Marta, Dr Tomczyk Justyna, Mgr Uss-Lik Aneta, Dr Wawrzyniec Zipser z 

Politechniki Wrocławskiej, przedmiot „Urbanistyczne koncepcje rozwoju miast” (płatne z 
środków projektowych), Dr Wiatr Anna, Mgr Wiktorowicz-Sosnowska Monika, Dr Wójcik 

Dariusz, Mgr Zdyb Rafał. 

2. Umowy cywilno-prawne mogą być zawarte pod warunkiem zapewnienia przydziału 
zajęć wszystkim pracownikom Instytutu oraz doktorantom zgodnie z regulaminem 

studiów doktoranckich.. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

 
podpis 

 
 

 
 

  



Uchwała Nr 79/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w  sprawie zmian w programie nauczania na kierunku studiów socjologia w 

specjalności Cultural Mediation (program Mitra)  

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów na kierunku socjologia w 
specjalności Cultural Mediation (program Mitra) (program w aktach dziekanatu) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

podpis 

 
 

  



Uchwała Nr 80/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w  sprawie zmian w programie nauczania na kierunku studiów praca socjalna  

 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów na kierunku praca socjalna 

(program w aktach dziekanatu) 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
podpis 

 

  



 

Uchwała Nr 81/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w  sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium 

magisterskiego w r. akad. 2014/15  

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Upoważnia się dr Marcelinę Zuber i dr Adama Mrozowickiego do prowadzenia 
seminarium magisterskiego w r.akad. 2014/15 na kierunku studiów socjologia w 

specjalności Cultural Mediation (program Mitra). 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
podpis 

 

 

  



Uchwała Nr 82/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w  sprawie zmian w programie nauczania na kierunku studiów europeistyka  

 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów na kierunku europeistyka studia 

II stopnia (program w aktach dziekanatu) 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
podpis 

 

  



Uchwała Nr 83/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w  sprawie zmian w programie nauczania na kierunku studiów filozofia  

 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów na kierunku filozofia studia I 

stopnia (program w aktach dziekanatu) 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
podpis 

 

  



Uchwała Nr 84/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w  sprawie zmiany w organizacji studiów magisterskich w j. angielskim 

International Relations – Global Studies 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się zmiany w organizacji studiów magisterskich w języku 
angielskim International Relations – Global Studies. Zasady reguluje załącznik nr 1 do 

uchwały. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

podpis 

 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr 84 z dnia 27 czerwca 

Zmiany w organizacji studiów magisterskich w j. angielskim International Relations – 
Global Studies od roku akademickiego 2014/15 

1. Punkty ECTS za język polski (3) będą doliczane do 2 semestru studiów. W związku z 
tym ilość godzin wykładu z przedmiotu Introduction to International Migrations and 

Imigrant Integration zostanie zmniejszona do 15, a liczba punktów ECTS za cały kurs 

(wykład+ćwiczenia+egzamin) do 6 (dotychczas 8). Liczba punktów z kursów 
fakultatywnych zostanie zmniejszona do 7 (dotychczas 8). W całym semestrze liczba 

punktów ECTS wynosić będzie 30. 

2. Zmiana organizacji seminariów magisterskich. 
Propozycja zmiany  

– rozdzielenie seminarium magisterskiego, które odbywało by się na 1 i 2 semestrze 
studiów oraz „przygotowania pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora”, które 

odbywałoby się na 3 i 4 semestrze.  

- w ramach seminarium magisterskiego w wymiarze 20 godzin w semestrze 1 i 30 godzin 
w semestrze 2 student nabywał by umiejętności konieczne do przygotowywania pracy 

magisterskiej czyli: „umiejętność stosowania metod właściwych dla swojego zakresu 
kształcenia, znajomość źródeł i literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego 

tematu, umiejętność właściwego skomponowania pracy, logicznej argumentacji i 

prawidłowego wyciągania wniosków oraz ścisłego formułowania sądów” (ptk. 4 par. 43 
Regulaminu Studiów). Punktowanie seminarium magisterskiego pozostało by 

niezmienione (2 ECTS w każdym semestrze).  

- w ramach indywidualnego seminarium dyplomowego w semestrach 3 i 4 student 
będzie przygotowywał pracę magisterską pod kierunkiem promotora. Student mógłby 

wybrać promotora spośród zaproponowanych samodzielnych pracowników ISM, bez 
konieczności tworzenia grupy seminaryjnej. Opieka nad magistrantem miała by formę 

zajęć nieregularnych i wliczana byłaby się do pensum promotora w wymiarze 5 godzin w 

semestrze za każdego magistranta, zgodnie z par. 9 Uchwały nr. 85/2013. Nakład pracy 
studenta pozostał by niezmieniony (oprócz konsultacji z promotorem wlicza się do niego 

zbieranie, selekcję i analizę materiałów, pisanie pracy itp.). Student otrzymywałby 2 
ECTS za indywidualne seminarium dyplomowe w semestrze 3 i 10 ECTS w semestrze 4. 

Ponadto tak jak dotychczas student w semestrze 4 otrzymywałby 10 ECTS za obronę 

pracy magisterskiej i egzamin magisterski. 
- uzasadnienie – w obecnej formule ze względu na liczbę studentów studiów 

anglojęzycznych (w zależności od roku jest to od 8 do 15 osób) możliwe jest otwarcie 1 
lub 2 seminariów magisterskich. Bardzo znacząco ogranicza to liczbę potencjalnych 

promotorów, a co za tym idzie zakres tematyczny prac magisterskich. Dla porównania 

studenci studiów polskojęzycznych Stosunki Międzynarodowe mogą wybierać spośród ok. 
10 różnych promotorów i seminariów magisterskich. Proponowana zmiana organizacji 

studiów nie wpłynęła by na zmianę programu kształcenia, a jednocześnie znacząco 

podniosła atrakcyjność programu studiów anglojęzycznych. 
 

  



 
Uchwała Nr 85/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 

w  sprawie zmian w programie nauczania na kierunku dyplomacja europejska  
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów na kierunku dyplomacja 

europejska studia niestacjonarne I stopnia (program w aktach dziekanatu) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
podpis 

 

  



Uchwała Nr 86/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Padwie 

(Włochy), a Uniwersytetem Wrocławskim (Polska). 

 
Na podstawie § 23 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Padwie 

(Włochy), a Uniwersytetem Wrocławskim (Polska). Treść porozumienia reguluje załącznik 
nr 1 do uchwały 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

podpis 

 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr 86 z dnia 26 czerwca 

Porozumienie o współpracy pomiędzy UNIWERSYTETM W PADWIE (WŁOCHY), 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, ITALIA  A UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM 

(POLSKA) 
w celu realizacji programu studiów magisterskich, prowadzącego do uzyskania dwóch 

dyplomów (double degree) na kierunku Stosunki Międzynarodowe 

Wprowadzenie  
Mając na uwadze wzmocnienie stosunków dwustronnych i stworzenie struktur 

akademickich w celu wymiany doświadczeń w kwestii kształcenia oraz badań naukowych 

z dziedziny stosunków międzynarodowych Uniwersytet w Padwie Università degli Studi di 
Padova, Italia, via VIII Febbraio 1848, 2, 35122 Padova-Italia, reprezentowany przez 

Rektora Prof. Giuseppe Zaccaria, i  Uniwersytet Wrocławski, Poland, pl. Uniwersytecki 1, 
51-149 Wrocław, Polska, reprezentowany przez Rektora Prof. Marka Bojarskiego 

zawierają niniejsze porozumienie o współpracy w celu realizacji dwuletnich studiów 

magisterskich prowadzących do uzyskania dwóch dyplomów w zakresie stosunków 
międzynarodowych. 

Artykuł 1. Opis programu 
Double Degree Programm oparty jest na dwuletnich studiach magisterskich, 

prowadzonych przez pierwszy rok w uczelni macierzystej, a drugi rok w uczelni 

partnerskiej. Program prowadzony jest w oparciu o wspólną ofertę przedmiotów 
zaproponowanych przez Uniwersytet Wrocławski i  Uniwersytet w Padwie. 

Głównym celem programu jest prowadzenie studiów w obszarze stosunków 

międzynarodowych, z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego, zawierającego 
przedmioty z zakresu nauk politycznych, prawa, ekonomii, socjologii, wielopoziomowego 

podejścia w badaniach nad ochroną praw człowieka. Tym samym obie uczelnie stwarzają 
studentom szansę do skuteczniejszego rozumienia oraz analizowania działań z zakresu 

polityki, ekonomii, kulturowych i społecznych fenomenów społeczeństw w Europie i na 

świecie, w tym również procesów integracyjnych w Europie oraz  znaczenia państw 
europejskich na świecie.  

Studenci uczestniczący w tym programie nabędą następujące kompetencje: umiejętność 
czytania, analizowania i rozumienia politycznych, społecznych oraz ekonomicznych 

procesów w europejskich społeczeństwach z odmiennych perspektyw; kwalifikacje do 

pracy w lokalnych, narodowych oraz europejskich instytucjach administracji publicznej, 
organizacjach pozarządowych, mediach, instytucjach trzeciego sektora oraz politycznych i 

ekonomicznych instytucjach międzynarodowych.  
Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet w Padwie zobowiązują się wspólnie realizować 

program nauczania na kierunku stosunki międzynarodowe na studiach II stopnia, który 

po zaliczeniu dwuletniego programu, umożliwi uczestniczącym w nim studentom 
otrzymanie następujących dwóch dyplomów: 

• We Włoszech: Laurea Magistrale in “Human Rights And Multi-Level Governance” 

Classe  LM52, Dm 16/03/2007. 
Zgodnie z ustaleniami Procesu Bolońskiego i włoskiego ustawodawstwa dyplom ten  

oznacza ukończenie studiów magisterskich z liczbą 120 punktów ECTS, dając 
jednocześnie możliwość kontynuacji studiowania na studiach doktoranckich “Dottorato di 

ricerca” – studiach trzeciego stopnia w Europie - PhD. 

• W Polsce: Dyplom magistra na kierunku Stosunki Międzynarodowe.  
Zgodnie z ustaleniami Procesu Bolońskiego i polskiego ustawodawstwa (w tym Ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 roku z poprawkami – Prawo o Szkolnictwie Wyższym),  dyplom ten 
oznacza ukończenie studiów magisterskich z liczbą 120 punktów ECTS, dając 

jednocześnie możliwość kontynuacji studiowania na studiach doktoranckich – studiach 

trzeciego stopnia w Europie - PhD. 
Artykuł 2. Struktura programu oraz program wymiany studentów  

a) Studia trwać będą 4 semestry i kończyć się uzyskaniem 120 punktów ECTS oraz 

uzyskaniem wszystkich efektów kształcenia dla kierunku Stosunki Międzynarodowe. 
b) Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego studiować będą pierwszy rok na macierzystej 

uczelni w języku polskim, a drugi rok na Uniwersytecie w Padwie w języku 
angielskim. Studenci Uniwersytetu w Padwie będą studiować na macierzystej 



uczelni i uczelni partnerskiej w języku angielskim. 

c) Plan studiów dla studentów obu uczelni ujęty został w Aneksie I. 
W przypadku jakichkolwiek zmian w programie nauczania jednego z 

uniwersytetów partnerskich, nastąpi zmiana zapisów w Aneksie I przed 
rozpoczęciem danego roku akademickiego. 

d) Studenci uzyskają minimum 60 punktów ECTS na uczelni partnerskiej, zgodnie z 

programem studiów zapisanym w Aneksie I. 
Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do uznania wyników uzyskanych w 

uniwersytecie partnerskim w zakresie efektów kształcenia dla danego kierunku. 

e)  Studenci przygotują, przedstawią i przystąpią do egzaminu dyplomowego, zgodnie 
z regulaminem każdej z uczelni. 

f) Instytucja partnerska zapewni opiekę tutora dla studentów w czasie trwania 
studiów  

Artykuł 3. Warunki przyjęcia  

Studenci ubiegający się o udział w tym programie, spełniają następujące  kryteria: 
a) Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia 

b) W drodze rekrutacji w trybie zwyczajnym na studia magisterskie Human Rights 
and Multi-Level Governance uczelnią macierzystą dla studentów będzie 

Uniwersytet w Padwie, a dla studentów studiów magisterskich na kierunku 

stosunki międzynarodowe uczelnią macierzystą będzie Uniwersytet Wrocławski. 
c) Ukończony pierwszy rok studiów w uczelni macierzystej z liczbą 60 punktów 

ECTS, zgodnie z zapisami w Aneksie I. 

Przyjęcie studentów, których osiągnięcia oraz wyniki częściowo nie spełniają 
ustalonych wymogów,  będzie poddane dodatkowej ocenie Rady Naukowej 

(powołanej komisji) w Instytucji Przyjmującej, która podejmie ostateczną 
decyzję.   

d) Dobra znajomość języka angielskiego.  

Artykuł 4. Proces rekrutacji studentów 
Strony mogą rekrutować do uczestnictwa w programie do 6 studentów w każdym roku 

obowiązywania porozumienia. 
Proces wyłonienia studentów, którzy wezmą udział w wymianie, jest oparty na wzajemnej 

odpowiedzialności pomiędzy stronami w następujący sposób: 

5. Każda ze stron organizuje proces rekrutacji, oparty na rozmowach z kandydatami, 
przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.  

6. Ostateczna decyzja jest równoznaczna z akceptacją uczelni partnerskiej. Obie 
strony rekrutują we wzajemnej współpracy. Ostatecznie decyzją Przewodniczącego 

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w zakresie danego kierunku, włoscy studenci 

przyjmowani zostają na II rok studiów na uczelni polskiej. 
7. Kryteria rekrutacji będą oparte na osiągnięciach studentów (academic records). 

Znajomość języka kraju Instytucji Przyjmującej będzie dodatkowym atutem.   

Rada Naukowa Uniwersytetu w Padwie i Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na 
Uniwersytecie Wrocławskim dołożą starań, aby do programu zakwalifikować tylko takich 

studentów, którzy mają potencjał oraz szansę na ukończenie studiów z możliwością 
uzyskania podwójnego dyplomu. 

Artykuł 5.  Nauczanie języka  

Strona włoska zobowiązuje się zapewnić studentom polskim możliwość uczestnictwa w 
kursie języka włoskiego w ramach oferty dydaktycznej przewidzianej przez Uniwersytet w 

Padwie. Strona polska zobowiązuje się zapewnić studentom włoskim możliwość 
uczestnictwa w kursie języka polskiego w ramach oferty dydaktycznej przewidzianej 

przez Uniwersytet Wrocławski. 

Artykuł 6. Praca magisterska 
Z uwagi na współpracę naukową między dwoma instytucjami, tematyka prac 

magisterskich, na ile to będzie możliwe, dotyczyć będzie obszarów badawczych, którymi 

zajmują się obie strony i będzie zorganizowana w następujący sposób: 
6. Praca będzie przygotowana pod opieką profesora bądź pracownika naukowego 

instytucji partnerskiej. 
7. Egzamin dyplomowy odbędzie się w instytucji partnerskiej, zgodnie z zasadami 



obowiązującymi w tej uczelni. Egzamin będzie przebiegać według zasad 

obowiązujących w miejscowej uczelni oraz  będzie automatycznie uznany przez 
uczelnie partnerskie.  

8. Praca pisana będzie w języku angielskim. Dołączony zostanie do niej abstract w 
języku polskim.   

9. W miarę możliwości w obronie prac magisterskich uczestniczyć powinni 

przedstawiciele obu stron.  
Artykuł 7.  Przedłużenie okresu studiów w ramach wymiany  

W przypadku nie ukończenia przez studenta planu studiów w terminie przewidzianym na 

pobyt w uczelni przyjmującej, obie strony wspólnie będą podejmować decyzje dotyczącej 
ewentualnego wydłużenia tego okresu. Na Uniwersytecie Wrocławskim kwestia ta 

regulowana będzie zgodnie z Regulaminem Studiów.   
Artykuł 8.   Opłaty, wpisowe oraz ubezpieczenie studentów 

8. Instytucja macierzysta powinna sprawdzić przed wyjazdem studenta 

ważność jego ubezpieczenia.  
9. Studenci pokrywają koszty podróży, zamieszkania i wyżywienia. 

10. Studenci, którzy biorą udział w Double Degree Programme opłacają tylko 
czesne za studia w uczelni macierzystej. Tylko dodatkowe opłaty (np. 

znaczki skarbowe, dodatkowe ubezpieczenie obowiązkowe) zostaną 

uiszczone w uczelni przyjmującej. 
W tym celu obie strony pomogą studentom w organizacji ich pobytu za granicą, w celu 

uczestnictwa w zajęciach i zdawaniu egzaminów. 

Artykuł 9. Dodatkowe aspekty współpracy 
Obie strony zobowiązują się do stałej wymiany informacji i przejrzystych procedur 

administracyjnych. Strony zobowiązują się do przekazania niezbędnej dokumentacji 
studentów uczestniczących w programie w celu uzyskania tytułu magistra, w określonej 

przepisami uczelni terminach.   

Każdy z partnerów wskazuje lokalnego koordynatora, który będzie odpowiedzialny za 
prawidłowe funkcjonowanie umowy.  

Obie strony zobowiązują się za obopólną zgodą sprawdzić możliwość uzyskania 
dodatkowego dofinansowania do programu, zarówno z ośrodków europejskich jak i 

narodowych.  

Ponadto, lokalni koordynatorzy naukowi każdej z instytucji będą regularnie spotykać się 
aby:  

• Ocenić  czy program nauczania odpowiada założeniom w obu instytucjach. 
• Sporządzać sprawozdania dotyczące współpracy oraz wyników studentów.  

• Proponować nowe inicjatywy. 

Artykuł 10. Promocja programu 
Obie strony zobowiązują się do promowania programu. Każdy z partnerów wyraża zgodę 

na używanie nazwy, logo w dokumentacji dotyczącej programu oraz w celach 

promocyjnych.  
Artykuł  11. Zobowiązania finansowe 

Żadne zobowiązania finansowe nie będą wynikać z niniejszego porozumienia dla żadnej 
ze stron. 

Artykuł 12.  Rozwiązywanie Sporów 

Strony będą rozwiązywać wszelkie spory oraz kontrowersje wynikające z interpretacji  
warunków niniejszej umowy w drodze wzajemnego porozumienia stron.  

Artykuł 13. Postanowienia Ogólne 
Porozumienie zostanie wprowadzone w życie począwszy od roku akademickiego 

2014/2015. Niniejszą umowę podpisuje się do roku akademickiego 2017-2018. Zostanie 

ona automatycznie przedłużona jeśli na okres 6 miesięcy przed przewidzianym terminem 
upływu porozumienia jedna ze stron podpisujących nie poinformuje o zamiarze jej 

nieprzedłużenia. 

W każdym momencie obowiązywania porozumienia strony podpisujące będą mogły 
uzgodnić modyfikację jego treści. Decyzja o odstąpieniu od umowy musi zostać 

zakomunikowana pisemnie co najmniej 6 miesięcy przed jej upływem. W takim 



przypadku obie strony zobowiązują się umożliwić studentom uczestniczącym w programie 

ukończenie studiów.  

Niniejsze porozumienie zostanie podpisane w dwóch jednobrzmiących oryginałach dla 

każdej ze stron umowy. Każdy z oryginałów będzie tak samo ważny.  
Data  

W imieniu Università degli Studi di Padova,  W imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego 
 Rektor                                                                Rektor 

Prof. Giuseppe Zaccaria    Prof. Marek Bojarski 

 

  



 
Uchwała Nr 87/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 

w  sprawie wprowadzenia korekty w Regulaminie Instytutu Filozofii 
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Rady Wydziału nr 39 z dnia 28 marca 2014 

r. dotyczącej Regulaminu Instytutu Filozofii. W załączniku nr 1 w §2 ust. 2 Regulaminu 

wpisuje się następujące brzmienie: ”Instytut Filozofii prowadzi działalność dydaktyczną w 
ramach kierunków studiów Wydziału Nauk Społecznych, a w szczególności studiów na 

kierunku filozofia.” 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

podpis 

  



Uchwała Nr 88/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w  sprawie uszczegółowienia Regulaminu Studiów obowiązującego na Wydziale 

Nauk Społecznych 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wprowadza się uszczegółowienia do Regulaminu Studiów obowiązujące na 
Wydziale Nauk Społecznych. Treść uszczegółowień reguluje załącznik nr 1 do uchwały 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
podpis 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr 88 z dnia 27 czerwca 2014 r. 

Uszczegółowienia do Regulaminu studiów na Wydziale Nauk Społecznych: 
§4 pkt 12 

Student może uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy w terminach wcześniejszych niż 
przewiduje plan studiów w oparciu o pisemny, uzasadniony wniosek składany do 

Dziekana WNS.  

Student może wnioskować o Indywidualną Organizację Studiów w formie pisemnej do 
Dziekana WNS. Uzasadniony i udokumentowany wniosek, zaopiniowany przez właściwego 

Dyrektora Instytutu/Katedry należy złożyć do Dziekanatu WNS nie później niż 14 dni od 

rozpoczęcia określonego semestru. Warunkiem przyznania IOS jest uzyskanie z całego 
toku studiów średniej ocen nie niższej niż 4,8. IOS nie może być przyznana na pierwszy 

semestr odpowiedniego toku studiów.  
§ 4 pkt 13 

Student może wnioskować o studiowanie według Indywidualnego Planu Studiów formie 

pisemnej do Dziekana WNS. Uzasadniony i udokumentowany wniosek, zaopiniowany 
przez właściwego Dyrektora Instytutu/Katedry należy złożyć do Dziekanatu WNS nie 

później niż 14 dni od rozpoczęcia określonego semestru. Indywidualny Plan Studiów 
powinien zostać ustalony ze wskazanym przez właściwego Dyrektora Instytutu/Katedry 

opiekunem naukowym i umożliwiać zrealizowanie efektów kształcenia dla danego 

kierunku/specjalności. W planie ujęte mogą zostać przedmioty nadobowiązkowe 
realizowane na WNS lub poza Wydziałem. Indywidualny Plan Studiów wymaga uzyskania 

przez studenta średniej ocen nie niższej niż 4,5 z całego toku studiów. O Indywidualny 

Plan Studiów nie mogą ubiegać się studenci pierwszego semestru odpowiedniego toku 
studiów.  

§4 pkt 16 
Zamiana formy studiowania może nastąpić wyłącznie w oparciu o pisemny wniosek 

złożony przez studenta do Dziekana WNS nie później niż w ciągu 14 dniu od rozpoczęcia 

odpowiedniego semestru. 
§19 pkt 2 

Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza limit uczestników w grupie, o przyjęciu do danej grupy 
decyduje Dziekan WNS na wniosek właściwego Dyrektora Instytutu/Katedry zgodnie z 

zasadami zapisów na określony rodzaj zajęć oraz określonymi limitami grup zajęciowych.  

§ 35 pkt 2 
Rada Wydziału Nauk Społecznych określa 10 ECTS jako minimalną liczbę punktów 

kredytowych jaką student musi uzyskać aby otrzymać zgodę na wpis warunkowy na 
następny semestr.  

§35 pkt 4. 

Rada Wydziału Nauk Społecznych nie określa dopuszczalnego deficytu punktów ECTS. 
§ 36 pkt 1 podpunkt 2 

Na Wydziale Nauk Społecznych student może zmienić formę studiów z niestacjonarnych 

na stacjonarne po spełnieniu następujących warunków: 
a) Uzyskać średnią ocen z całego toku studiów nie mniejszą niż 4, 8 

b) Złożyć udokumentowany wniosek do Dziekana WNS przez rozpoczęciem 
odpowiedniego semestru 

§41 pkt 4 

Dziekan może odmówić zgody na reaktywację w sytuacji gdy: 
a) Student nie uregulował wszystkich powinności względem Uczelni (w tym nie 

wniósł wymaganych opłat za usługi edukacyjne) powstałych przed skreśleniem z 
listy studentów. 

b) Student został wydalony dyscyplinarnie z Uczelni. 

c) Student II stopnia nie podjął studiów na pierwszym semestrze i nie rozliczył 
semestru. 

Tracą ważność wszystkie wcześniejsze uszczegółowienia Regulaminu Studiów  przyjęte 

przez Radę Wydziału Nauk Społecznych. 
Dziekan prof. dr hab. Jerzy Juchnowski przedstawił wniosek o przyjęcie uchwały w 

sprawie przyjęcia uszczegółowień Regulaminu Studiów obowiązującego na Wydziale Nauk 
Społecznych od r. akad. 2014/15.  



 
Uchwała Nr 89/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zasad rozliczenia udziału w programie ERASMUS+ 
 na Wydziale Nauk Społecznych 

 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wprowadza się zasady rozliczenia udziału w programie ERASMUS+ na 

Wydziale Nauk Społecznych. Szczegółowe zasady określa załącznik nr 1 do uchwały. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
podpis 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr 89 z dnia 27 czerwca 2014 r. 

Zasady rozliczenia udziału w programie Erasmus+: 
1. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Programie Erasmus + Student przedkłada 

w Dziekanacie WNS „Porozumienie o programie zajęć” oraz „Deklarację studenta” 

(załącznik nr 1), zaakceptowane przez właściwego koordynatora Programu. 

2. Wykaz przedmiotów do uzupełnienia po powrocie z Programu student ustala z 

koordynatorem Programu Erasmus + przed wyjazdem, na podstawie 

przygotowanego „Porozumienia o programie zajęć”. 

3. Podstawą zaliczenia semestru jest wywiązanie się z „Porozumienia” i uzyskanie 

minimum 20 punktów kredytowych zgodnie z programem studiów zrealizowanym 

wyłącznie na uczelni zapraszającej. 

4. Potwierdzenie osiągnięć uzyskanych na uczelni zapraszającej wystawia 

koordynator Programu Erasmus + dla danego kierunku studiów w postaci 

certyfikatu (załącznik nr 2). 

5. Certyfikat zawiera: wykaz zaliczonych przedmiotów, ilość godzin każdego 

przedmiotu, formę zajęć, ocenę,  liczbę punktów kredytowych oraz 

przyporządkowanie zrealizowanych przedmiotów z efektami kształcenia dla 

macierzystego kierunku studiów. 

6. Deficyt 10 punktów kredytowych, o ile powstanie, pozostaje do uzupełnienia w 

dalszym toku studiów na WNS. 

7. Studenci, po konsultacji z koordynatorem Programu Erasmus + dla danego 

kierunku studiów, mogą wnioskować przed wyjazdem o eksternistyczne zaliczenie 

przedmiotów niezbędnych do zrealizowania dla uzyskania efektów kształcenia 

odpowiedniego kierunku studiów, określonych w „Deklaracji studenta” (wzór 

wniosku załącznik nr 3).  

Termin zaliczenia semestru zrealizowanego na uczelni zapraszającej: 
- dla semestru zimowego przedłuża się do 31 maja, 

- dla semestru letniego przedłuża się do 30 września. 

8. W przypadku gdy student nie wnioskuje o eksternistyczne zaliczenie przedmiotów, 

zobowiązany jest po powrocie z uczelni zapraszającej do ich zrealizowania w 

najbliższym z możliwych terminów, nie później jednak niż w ciągu 2 semestrów od 

powrotu z Programu. 

9. W przypadku nie uzyskania w uczelni zapraszającej minimum 20 punktów 

kredytowych, student ubiega się o powtórzenie niezaliczonych przedmiotów 

wybranych z aktualnego dla danego kierunku programu studiów, z możliwością 

kontynuowania studiów na semestrze wyższym.  

10. Koordynatorzy Programu Erasmus + dla danego kierunku studiów składają do 

Dziekanatu WNS przed rozpoczęciem każdego semestru listę osób 

zakwalifikowanych do udziału w Programie wraz z kompletem dokumentacji 

każdego studenta (imienna lista studentów, Porozumienie o programie zajęć, 

Deklarację studenta, Wniosek o eksternistyczne zaliczenie przedmiotów, o ile 

występuje). 

Certyfikat osiągnięć studenta zdobytych w ramach Programu Erasmus + 

Koordynator składa do Dziekanatu WNS w terminach rozliczenia Erasmusa + dla 

odpowiedniego semestru (do 31 maja – po semestrze zimowym, do 30 września 
po semestrze letnim). 

  



 

Załącznik nr 1 

 
Deklaracja studenta  

Zobowiązanie do rozliczenia Programu ERASMUS +  
 

 

.............................................................                    Wrocław, dnia………………... 

                 (imię i nazwisko) 

.............................................................. 

    (kierunek studiów, semestr studiów) 

............................................................... 

    (Tryb: stacjonarne/niestacjonarne) 

............................................................... 

        (Rodzaj: I stopnia/ II stopnia) 

 
Prodziekan ds. Nauczania 

 
Zobowiązuję się do zaliczenia poniżej wymienionych przedmiotów, niezbędnych do 

zrealizowanie efektów kształcenia, po powrocie z pobytu na Programie ERASMUS+              

w semestrze …….. na ……………………………………….. (nazwa uczelni) w najszybszym z 
możliwych terminów, nie później niż w ciągu 2 semestrów od powrotu z Programu 

ERASMUS+  

Lp.  Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko 

prowadzącego 

Liczba 

godzin 

Wykład / 

ćwiczenia 

Ilość punktów 

ECTS  

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.   
 

    

            …………………………………… 
                                                                                                     Podpis studenta / 

studentki 

………………………………………. 
 Data, pieczęć i podpis koordynatora 

  



 

 
 

 
Wrocław, dnia ………………. 

 

Certyfikat  osiągnięć studenta zdobytych w ramach programu ERASMUS + 
 

Pan/i ………………………………… student/ka ………. roku studiów nie/stacjonarnych na kierunku 

…………………………………, w ramach programu ERASMUS + zaliczyła …….. semestr studiów.  
Na ………………………………………………. (nazwa uczelni) student/ka zaliczył/a przedmioty 

wynikające z zatwierdzonego przez uczelnię „Porozumienia o programie zajęć”, 
zdobywając wymagane minimum 20 punktów ECTS.  

 

 

Przedmiot  
(nazwa w języku angielskim i 

polskim) 

Ilość 
ECTS 

Ilość 
godzin 

Forma 
zajęć 

Ocen
a * 

Ocena 
** 

Efekty 

kształcenia 
dla kierunku 

………………. 

        

       

       

       

       

       

* - skala stosowana w uczelni przyjmującej 

** - skala polska  

………………………………………. 
    Pieczęć i podpis koordynatora 

  

Załącznik nr 2 



 

 
 

Wniosek o eksternistyczne zaliczenie przedmiotu w trakcie uczestnictwa w 
Programie ERASMUS + 

 

 

..............................................................             Wrocław, dnia .…………… 

                   (imię i nazwisko) 

.............................................................. 

           (kierunek studiów, semestr studiów) 

............................................................... 

             (Tryb: stacjonarne/niestacjonarne) 

............................................................... 

        (Rodzaj: I stopnia/ II stopnia) 

 

Prodziekan ds. Nauczania 
 

 

Zwracam się z prośbą o możliwość eksternistycznego realizowania następujących 
przedmiotów z semestru ...... w trakcie pobytu na uczelni 

........................................................................................................... w ramach 

programu ERASMUS + 
 

 

Lp.  Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko 

prowadzącego 

Liczba 

godzin 

Wykład / 

ćwiczenia 

Ilość punktów 

ECTS  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.       

 
• Przedmioty z semestru zimowego należy rozliczyć do 31 maja odpowiedniego roku 

akademickiego 
• Przedmioty z semestru letniego należy rozliczyć do 30 września odpowiedniego 

roku akademickiego 

                                                                                   
………………………………………. 

                  Podpis studenta / studentki 

Opinia koordynatora:  
………………………………………….... 

………………………………………. 
 Data, pieczęć i podpis koordynatora 

  

Załącznik nr 3 



 
Uchwała Nr 90/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zasad rozliczenia praktyk studenckich obowiązkowych 
i nieobowiązkowych na Wydziale Nauk Społecznych 

 

 
Na podstawie § 23 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Zarządzenia Nr 56/2010 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie organizacji 
praktyk zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych 

kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim, 

Zarządzenia Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w 
sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie 

Wrocławskim, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 
następuje: 

 

 § 1. Wprowadza się zasady rozliczenia praktyk studenckich obowiązkowych i 
nieobowiązkowych na Wydziale Nauk Społecznych. Załącznik nr 1 do uchwały stanowi 

zasady realizacji praktyk. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

podpis 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr 90 z dnia 27 czerwca 2014 r. 

Zasady rozliczenia praktyk obowiązkowych i nieobowiązkowych na Wydziale 
Nauk Społecznych. 

Procedura realizacji praktyk zawodowych: 
1. Skierowanie na praktykę zawodową 

Skierowanie na praktykę zawodową podpisuje koordynator praktyk – wzór skierowania 

stanowi Załącznikiem Nr 5 do zarządzenia Nr 56/2010 Rektora UWr oraz Załącznik  Nr 4 
do zarządzenia Nr 115/2013 Rektora UWr 

2. Umowa o organizacji praktyk zawodowych odbywanych na podstawie skierowania 

uczelni. 
Student przygotowuje (drukuje i wypełnia) dwa egzemplarze umowy, która jest  

Załącznikiem Nr 4 do zarządzenia Nr 56/2010 Rektora UWr oraz Załącznikiem Nr 3 do 
zarządzenia Nr 115/2013 Rektora UWr 

3. Ubezpieczenie NW i OC. 

Student wykupuje ubezpieczenie NW i OC na czas trwania praktyk zawodowych. 
4. Składanie dokumentów przed rozpoczęciem praktyk. 

Student składa u Koordynatora praktyk następujące dokumenty: 
• dwa egzemplarze umowy (egzemplarze podpisuje Prodziekan ds. Rozwoju i Spraw 

Studenckich, następnie jeden z egzemplarzy umowy zostaje odesłany - przez 

Dziekanat WNS lub dostarczony przez studenta do Zakłady Pracy, a drugi 
pozostaje w dokumentacji studenta w Dziekanacie WNS), 

• potwierdzenie ubezpieczenia NW i OC na okres praktyk (kserokopia oraz oryginał 

do wglądu), 
• deklarację podpisaną przez studenta, stanowiącą Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 

56/2010 Rektora UWr oraz Załącznikiem Nr 5 do zarządzenia Nr 115/2013 
Rektora UWr, 

• skierowanie na praktykę podpisane przez Koordynatora praktyk, 

• program praktyk opracowany przez Koordynatora lub Zakład Pracy, albo przy 
współpracy Koordynatora z Zakładem Pracy, podpisany przez Koordynatora 

praktyk. 
Wyżej wymieniony komplet dokumentów Koordynator praktyk składa w 

Dziekanacie WNS wraz z listą osób, których dokumenty są dostarczane przed 

rozpoczęciem praktyki studentów, których dokumenty są składane. 
5. Praktyka studencka 

Student odbywa praktykę w Zakładzie Pracy. 
6. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej 

Po odbyciu praktyki student odbiera zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (wzór 

zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 56/2010 oraz Załącznik Nr 6 do 
Zarządzenia Nr 115/2013., podpisane przez Zakład Pracy i przedkłada Koordynatorowi 

praktyk w celu uzyskania wpisu w karcie okresowych osiągnięć, w indeksie oraz w 

systemie USOS – wpis jest oceną w skali 2-5 z zajęć nazwanych Praktyka zawodowa. Po 
uzyskaniu wpisu student składa wyżej wymienione zaświadczenie w Dziekanacie WNS.  

Zasady wchodzą w życie od roku akademickiego 2014/2015.  



 

Uchwała Nr 91/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie wprowadzenia szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% 

najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Studiów Doktoranckich w 

celu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych oraz szczegółowych kryteriów 

wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium 

doktoranckiego 

Na podstawie § 23 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Regulaminu 
przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Regulaminu 
przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckich na stacjonarnych studiach 

doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, uchwala się co następuje: 

 
 § 1. Od r. akad. 2014/15 wprowadza się szczegółowe kryteria wyłaniania grupy 

30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Studiów Doktoranckich w celu 
przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych (kryteria reguluje załącznik nr 1 do uchwały) 

 

 § 2. Od r. akad. 2014/15 wprowadza się szczegółowe kryteria wyłaniania 

doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego (kryteria 

reguluje załącznik nr 2 do uchwały, załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie stypendium 

doktoranckiego, zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych lub stypendium dla najlepszych 

doktorantów 

 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

podpis 

 

  



 

Załącznik nr 1 do uchwały RW nr 91 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYŁANIANIA GRUPY 30% NAJLEPSZYCH 

DOKTORANTÓW NA DRUGIM I KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW DOKTORANCKICH 

W CELU PRZYZNANIA ZWIĘKSZENIA WYSOKOŚCI  STYPENDIUM 

DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ 

PROJAKOŚCIOWYCH   

obowiązujące na Wydziale Nauk Społecznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

1. Zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych, na drugim i kolejnych latach studiów 
doktoranckich może zostać przyznane doktorantowi, który wyróżniał się 

osiągnięciami w pracy badawczej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów. 
Brak osiągnięć badawczych lub brak osiągnięć dydaktycznych uniemożliwia 

przyznanie zwiększenia wysokości stypendium.  

2. Warunkiem przyznania zwiększenia wysokości stypendium jest terminowa 
realizacja programu studiów doktoranckich (zaliczony bezwarunkowo poprzedni 

rok studiów doktoranckich do dnia 30 września, decyduje data złożenia indeksu w 
dziekanacie). Nieotwarcie przewodu doktorskiego do końca trzeciego roku studiów 

doktoranckich traktuje się jako nieterminową realizację programu studiów. 

3. Grupę 30% najlepszych doktorantów wyłania się odrębnie na każdym roku 
studiów doktoranckich i odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej, biorąc pod 

uwagę dorobek naukowy w obrębie dyscyplin naukowych reprezentowanych na 
Wydziale Nauk Społecznych oraz dorobek dydaktyczny doktoranta w poprzednim 

roku studiów. Listę 30% najlepszych doktorantów przygotowuje się w oparciu o 

liczbę punktów przyznanych za poszczególne osiągnięcia oraz ustalenia zawarte w 
punktach 1 i 2. 

4. Dyscyplinami naukowymi na Studiach Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i 

Socjologii są nauki o polityce, filozofia i socjologia.  
5. Przy ocenie dorobku naukowego bierze się pod uwagę: (a) autorstwo artykułów i 

recenzji opublikowanych w czasopismach naukowych wymienionych w wykazie 
czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (b) publikacje 

recenzowane w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie czasopism 

naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (c) autorstwo monografii 
naukowych, (d) autorstwo rozdziałów w monografiach naukowych, (e) czynny 

udział w konferencjach naukowych, (f) realizowanie projektów badawczych 
finansowanych ze środków przyznanych w ramach postępowań konkursowych, (g) 

odbyte zagraniczne i krajowe staże naukowe, (h) działalność redakcyjną, (i) 

działalność w komitetach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich 
konferencji naukowych, (j) funkcje pełnione w międzynarodowych i 

ogólnopolskich towarzystwach naukowych, (k) inne osiągnięcia naukowe, takie 

jak odczyty wygłaszane na posiedzeniach międzynarodowych i ogólnopolskich 
towarzystw naukowych, ekspertyzy i opracowania naukowe, opublikowane 

przekłady tekstów naukowych. 
6. Przy ocenie osiągnięć dydaktycznych bierze się pod uwagę: (a) zajęcia 

dydaktyczne przeprowadzone w Uczelni, (b) inne osiągnięcia dydaktyczne takie 



jak odczyty i publikacje popularnonaukowe oraz inne formy promocji i 

popularyzacji nauki w ramach działalności Uczelni. 
7. Szczegółowe zasady oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych doktoranta oraz 

liczbę punktów przyznawanych za poszczególne osiągnięcia określa załącznik do 
wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium 

doktoranckiego lub stypendium dla najlepszych doktorantów. 

8. Oceny punktowej poszczególnych osiągnięć wymienionych w załączniku dokonują 
opiekunowie naukowi lub promotorzy. Punktację zatwierdza kierownik studiów 

doktoranckich w porozumieniu Wydziałową Komisją Doktorancką.  

9. Grupę 30% najlepszych doktorantów wyłania się na podstawie wniosków 
złożonych wraz z załącznikami. Wnioski pozbawione załączników traktowane będą 

jako niekompletne. Wnioski niekompletne oraz wnioski złożone po terminie 
określonym w regulaminie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie 

Wrocławskim nie będą rozpatrywane. 

  



 

Załącznik nr 2 do uchwały RW nr 91 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYŁANIANIA DOKTORANTÓW REKOMENDOWANYCH 

DO PRZYZNANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO   

obowiązujące na Wydziale Nauk Społecznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

  

 

 

1. Na każdym roku Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii 

przyznaje się 25 stypendiów doktoranckich. Na poszczególnych latach studiów 
stypendia te rozdziela się pomiędzy poszczególne dyscypliny naukowe.  

2. Dyscyplinami naukowymi na Studiach Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i 
Socjologii są nauki o polityce, filozofia i socjologia. 

3. Grupę doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich rekomendowanych do 

przyznania stypendium doktoranckiego wyłania się na podstawie złożonych 
wniosków. Grupę doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich 

wyłania się na podstawie wniosków złożonych wraz z załącznikami. W tym 
ostatnim wypadku wnioski pozbawione załączników traktowane będą jako wnioski 

niekompletne. Wnioski niekompletne i wnioski złożone po terminie określonym w 

regulaminie przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na 
stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim nie będą 

rozpatrywane. 

4. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich przyznaje się 
doktorantom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Grupę doktorantów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w postępowaniu 
rekrutacyjnym wyłania się odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej, biorąc pod 

uwagę liczby doktorantów reprezentujących poszczególne dziedziny. 

5. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich 
może zostać przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy 

badawczej lub zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w 
poprzednim roku studiów. Brak zarówno osiągnięć badawczych jak i 

zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych uniemożliwia przyznanie 

stypendium doktoranckiego.  
6. Warunkiem przyznania stypendium doktoranckiego jest terminowa realizacja 

programu studiów doktoranckich (zaliczony bezwarunkowo poprzedni rok studiów 

doktoranckich do dnia 30 września, decyduje data złożenia indeksu w 
dziekanacie) oraz uzyskanie w poprzednim roku akademickim bardzo dobrych lub 

dobrych wyników z egzaminów objętych programem studiów, a także wykazanie 
się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

Nieotwarcie przewodu doktorskiego do końca trzeciego roku studiów 

doktoranckich traktuje się jako nieterminową realizację programu studiów. 
7. Grupę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium wyłania się 

odrębnie na każdym roku studiów doktoranckich i odrębnie dla każdej dyscypliny 
naukowej, biorąc pod uwagę dorobek naukowy w obrębie dyscyplin naukowych 

reprezentowanych na Wydziale Nauk Społecznych oraz dorobek dydaktyczny 

doktoranta, a także postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 
doktorskiej w poprzednim roku studiów. Listę doktorantów rekomendowanych do 

przyznania stypendium doktoranckiego przygotowuje się w oparciu o liczbę 

punktów przyznanych za poszczególne osiągnięcia oraz ustalenia zawarte w 
punktach 5 i 6. 

8. Przy ocenie dorobku naukowego bierze się pod uwagę: (a) autorstwo artykułów i 
recenzji opublikowanych w czasopismach naukowych wymienionych w wykazie 



czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (b) publikacje 

recenzowane w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie czasopism 
naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (c) autorstwo monografii 

naukowych, (d) autorstwo rozdziałów w monografiach naukowych, (e) czynny 
udział w konferencjach naukowych, (f) realizowanie projektów badawczych 

finansowanych ze środków przyznanych w ramach postępowań konkursowych, (g) 

odbyte zagraniczne i krajowe staże naukowe, (h) działalność redakcyjną, (i) 
działalność w komitetach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich 

konferencji naukowych, (j) funkcje pełnione w międzynarodowych i 

ogólnopolskich towarzystwach naukowych, (k) inne osiągnięcia naukowe, takie 
jak odczyty wygłaszane na posiedzeniach międzynarodowych i ogólnopolskich 

towarzystw naukowych, ekspertyzy i opracowania naukowe, opublikowane 
przekłady tekstów naukowych. 

9. Przy ocenie osiągnięć dydaktycznych bierze się pod uwagę: (a) zajęcia 

dydaktyczne przeprowadzone w Uczelni, (b) inne osiągnięcia dydaktyczne takie 
jak odczyty i publikacje popularnonaukowe oraz inne formy promocji i 

popularyzacji nauki w ramach działalności Uczelni. 
10.  Szczegółowe zasady oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych doktoranta 

oraz jego postępów w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, w 

tym liczbę punktów przyznawanych za poszczególne osiągnięcia,  określa 
załącznik do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia 

stypendium doktoranckiego lub stypendium dla najlepszych doktorantów. 

11. Oceny punktowej poszczególnych osiągnięć wymienionych w załączniku dokonują 
opiekunowie naukowi lub promotorzy. Punktację zatwierdza kierownik studiów 

doktoranckich w porozumieniu Wydziałową Komisją Doktorancką.  

  



Załącznik nr 3 do uchwały RW nr 91 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie 

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia wysokości 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych lub stypendium dla najlepszych doktorantów 
 

Imię i nazwisko:

 _______________________________________________________________ 

Rok studiów w bieżącym roku akademickim1: ______ 

Rok studiów w poprzednim roku akademickim:  ______ 

Średnia ocen za poprzedni rok akademicki:  ______ 

Data otwarcia przewodu doktorskiego2 : ______________________ (podać 

dzień/miesiąc/rok) 

Rok studiów, na którym został otwarty przewód doktorski: ______ 

 

Osiągnięcia doktoranta 
 

 Liczba 

punktów 

Liczba punktów przyznana za średnią ocen: 

(średnia ocen X 2 z zaokrągleniem w górę) 

 

Liczba punktów przyznana za otwarcie przewodu doktorskiego: 

(6 – na I roku, 3 – na II roku)  

 

 

A. Osiągnięcia w pracy badawczej 

I. Autorstwo artykułu w czasopiśmie naukowym wymienionym w 

wykazie czasopism naukowych (część A, B lub C) ogłoszonym przez 

ministra N i SW w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej ministra 
(liczba punktów określona w wykazie, w przypadku współautorstwa: do dwóch 

współautorów – 100% liczby punktów; od trzech do czterech – 50% liczby 

punktów; powyżej czterech współautorów – liczba punktów przypadająca 

proporcjonalnie na jednego autora z zaokrągleniem w górę) 
Należy wymienić prace opublikowane lub takie, które zostały przyjęte do druku. W przypadku prac opublikowanych należy 

dołączyć  kserokopie zawierające co najmniej: (a) stronę tytułową czasopisma, lub inną stronę zawierającą tytuł i rok 

wydania czasopisma, (b) spis treści publikacji – należy zaznaczyć nazwisko oraz tytuł artykułu Wnioskodawcy (c) pierwszą 

stronę właściwej treści artykułu Wnioskodawcy. Każda kserokopia wymaganych (wskazanych powyżej w pkt. (a), (b) i (c) 

stron publikacji powinna zostać zszyta i stosownie opisana jako dodatek  nr .... Podany numer dodatku powinien odpowiadać 

numerowi podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. W kolumnie [3] należy wpisać liczbę punktów dla danej publikacji 

poddaną w aktualnym wykazie czasopism naukowych. 

W przypadku artykułów przyjętych do druku należy dołączyć  stosowne zaświadczenie Kolegium Redakcyjnego. Przedkładane 

zaświadczenie powinno zostać stosownie opisane jako dodatek nr ... – . Podany numer dodatku powinien odpowiadać 

numerowi podanemu w poniższej tabeli. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

pustą linią. 

 
[1] [2] [3] [4] 

                                                 
1 Przez „bieżący rok akademicki” należy rozumieć rok akademicki rozpoczynający się w październiku w 
bieżącym roku kalendarzowym. 
2 Jeżeli Doktorant nie ma jeszcze otwartego przewodu doktorskiego wpisać: n/d 



Nazwisko doktoranta, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom i rok wydania, 

strony (lub adnotacja: „przyjęte do druku”) Nr 

dodatku 

Liczba 

punktów w 

wykazie 

czasopism 

Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

II. Autorstwo artykułu recenzowanego w czasopiśmie naukowym 

niewymienionym w  wykazie czasopism naukowych (część A, B lub C) 

ogłoszonym przez ministra NiSW w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej ministra 
(po 2 punkty za każdy artykuł, ale nie więcej niż 10 punktów łącznie, w 

przypadku współautorstwa: do dwóch współautorów – 100% liczby punktów; od 

trzech do czterech – 50% liczby punktów; powyżej czterech współautorów – 

liczba punktów przypadająca proporcjonalnie na jednego autora z 

zaokrągleniem w górę)  
Należy wymienić prace opublikowane lub takie, które zostały przyjęte do druku. W przypadku prac opublikowanych należy dołączyć  kserokopie 

zawierające co najmniej: (a) stronę tytułową czasopisma, lub inną stronę zawierającą tytuł i rok wydania czasopisma , (b) spis treści publikacji 

– należy zaznaczyć nazwisko oraz tytuł artykułu Wnioskodawcy (c) pierwszą stronę właściwej treści artykułu Wnioskodawcy. Każda kserokopia 

wymaganych (wskazanych powyżej w pkt. (a), (b) i (c) stron publikacji powinna zostać zszyta i stosownie opisana jako dodatek  nr .... Podany 

numer dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

W przypadku artykułów przyjętych do druku należy dołączyć  stosowne zaświadczenie Kolegium Redakcyjnego. Przedkładane zaświadczenie 

powinno zostać stosownie opisane jako dodatek nr ... . Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w poniższej tabeli. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie pustą linią. 

 
[1] [2] [3] 

Nazwisko doktoranta, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom i rok 

wydania, strony (lub adnotacja: „przyjęte do druku”) 
Nr dodatku 

Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

III. Autorstwo recenzji w czasopiśmie naukowym wymienionym w 

wykazie czasopism naukowych (część A, B lub C) ogłoszonym przez 

ministra N i SW w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej ministra 

(po 2 punkty za każdą recenzję, w przypadku współautorstwa: do dwóch 

współautorów – 100% liczby punktów; od trzech do czterech – 50% liczby 



punktów; powyżej czterech współautorów – liczba punktów przypadająca 

proporcjonalnie na jednego autora z zaokrągleniem w górę) 
Należy wymienić recenzje opublikowane lub takie, które zostały przyjęte do druku. W przypadku recenzji opublikowanych 

należy dołączyć  kserokopie zawierające co najmniej: (a) stronę tytułową czasopisma, lub inną stronę zawierającą tytuł i rok 

wydania czasopisma, (b) spis treści publikacji – należy zaznaczyć nazwisko oraz tytuł recenzji Wnioskodawcy (c) pierwszą 

stronę właściwej treści recenzji Wnioskodawcy. Każda kserokopia wymaganych (wskazanych powyżej w pkt. (a), (b) i (c) 

stron publikacji powinna zostać zszyta i stosownie opisana jako dodatek  nr .... Podany numer dodatku powinien odpowiadać 

numerowi podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

W przypadku recenzji  przyjętych do druku należy dołączyć stosowne zaświadczenie Kolegium Redakcyjnego. Przedkładane 

zaświadczenie powinno zostać stosownie opisane jako dodatek nr .... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi 

podanemu w poniższej tabeli. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

pustą linią. 

 
[1] [2] [3] 

Nazwisko doktoranta, tytuł recenzji, tytuł czasopisma, tom i rok 

wydania, strony (lub adnotacja: „przyjęte do druku”) 
Nr Załącznika 

Liczba 

punktów 

 

 

 

  

 

IV. Autorstwo recenzji w czasopiśmie naukowym niewymienionym w 

wykazie czasopism naukowych (część A, B lub C) ogłoszonym przez 

ministra N i SW w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej ministra 
(po 1 punkcie za każdą recenzję, ale nie więcej niż 5 punktów łącznie, w 

przypadku współautorstwa: do dwóch współautorów – 100% liczby punktów; od 

trzech do czterech – 50% liczby punktów; powyżej czterech współautorów – 

liczba punktów przypadająca proporcjonalnie na jednego autora z 

zaokrągleniem w górę) 
Należy wymienić recenzje opublikowane lub takie, które zostały przyjęte do druku. W przypadku recenzji opublikowanych 

należy dołączyć  kserokopie zawierające co najmniej: (a) stronę tytułową czasopisma, lub inną stronę zawierającą tytuł i rok 

wydania czasopisma , (b) spis treści publikacji – należy zaznaczyć nazwisko oraz tytuł recenzji Wnioskodawcy (c) pierwszą 

stronę właściwej treści recenzji Wnioskodawcy. Każda kserokopia wymaganych (wskazanych powyżej w pkt. (a), (b) i (c) 

stron publikacji powinna zostać zszyta i stosownie opisana jako dodatek  nr .... Podany numer dodatku powinien odpowiadać 

numerowi podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

W przypadku recenzji przyjętych do druku należy dołączyć  stosowne zaświadczenie Kolegium Redakcyjnego. Przedkładane 

zaświadczenie powinno zostać stosownie opisane jako dodatek nr ... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi 

podanemu w poniższej tabeli. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

pustą linią. 

 
Nazwisko doktoranta, tytuł recenzji, tytuł czasopisma, tom i rok 

wydania, strony (lub adnotacja: „przyjęte do druku”) 
Nr dodatku 

Liczba 

punktów 



 

 

  

 
V. Autorstwo monografii naukowej 

Monografią naukową jest w szczególności edycja tekstów źródłowych, 

tłumaczenie publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, 

opracowanie naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na 

konferencji lub konferencjach naukowych, o ile spełnia łącznie następujące 

warunki: (a) stanowi spójne tematycznie, recenzowane opracowanie naukowe, (b) 

zawiera bibliografię naukową, (c) jest opublikowane jako książka lub odrębny 

tom, (d) przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. 

(po 20 punktów za każdą monografię, w przypadku współautorstwa: do dwóch 

współautorów – 100% liczby punktów; od trzech do czterech – 50% liczby 

punktów; powyżej czterech współautorów – liczba punktów przypadająca 

proporcjonalnie na jednego autora z zaokrągleniem w górę) 
Należy wymienić monografie już opublikowane lub takie, które zostały przyjęte do druku. W przypadku monografii już 

opublikowanych należy dołączyć do Wniosku kserokopię zawierającą stronę tytułową monografii lub inną stronę zawierającą 

tytuł i rok wydania monografii. Każda kserokopia powinna zostać stosownie opisana jako dodatek nr ... . Podany numer 

dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

W przypadku monografii przyjętych do druku należy załączyć stosowne zaświadczenie. Przedkładane zaświadczenie powinno 

zostać stosownie opisane jako dodatek nr ... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w poniższej 

tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Nazwisko doktoranta, tytuł monografii, nazwiska recenzentów, 

wydawnictwo, miejsce i rok wydania, (lub adnotacja: „przyjęte do 

druku”) 

Nr dodatku 
Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VI. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej 
(po 3 punkty za każdy rozdział, w przypadku współautorstwa: do dwóch 

współautorów – 100% liczby punktów; od trzech do czterech – 50% liczby 

punktów; powyżej czterech współautorów – liczba punktów przypadająca 

proporcjonalnie na jednego autora z zaokrągleniem w górę) 
Należy wymienić monografie już opublikowane lub takie, które zostały przyjęte do druku. W przypadku monografii już 

opublikowanych należy dołączyć do Wniosku kserokopie zawierające co najmniej: (a) stronę tytułową monografii lub inną 



stronę zawierającą tytuł i rok wydania monografii; (b) spis treści monografii. Każda kserokopia wymaganych (wskazanych 

powyżej w pkt. (a) i (b)) stron monografii powinna zostać spięta zszywaczem i stosownie opisana jako dodatek nr ... . Podany 

numer dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

W przypadku monografii przyjętych do druku należy dołączyć stosowne zaświadczenie. Przedkładane zaświadczenie powinno 

zostać stosownie opisane jako dodatek nr ... . Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w poniższej 

tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Nazwisko doktoranta, tytuł rozdziału, tytuł monografii, nazwisko 

redaktora, nazwiska recenzentów, wydawnictwo, miejsce i rok 

wydania, strony (lub adnotacja: „przyjęte do druku”) 

Nr dodatku 
Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
VII. Czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych 

(po 5 punktów za każdą konferencję, ale nie więcej niż 30 punktów łącznie) 

Konferencja międzynarodowa to taka, w której czynnie uczestniczą 

przedstawiciele co najmniej trzech państw. 
Należy podać tytuł konferencji, organizatora, miejsce i termin oraz tytuł referatu wraz z dołączonym programem konferencji, 

w którym figuruje nazwisko Wnioskodawcy (UWAGA: w programie należy zakreślić nazwisko Wnioskodawcy i tytuł 

wygłaszanego przez niego referatu). Dołączany program konferencji powinien być spięty zszywaczem i  stosownie opisany 

jako dodatek nr ... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Tytuł konferencji, organizator, miejsce i termin, tytuł referatu Nr dodatku 
Liczba 

punktów 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
VIII. Czynny udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych 

(po 2 punkty za każdą konferencję, ale nie więcej niż 20 punktów łącznie) 

Konferencja ogólnopolska to taka, w której czynnie uczestniczą przedstawiciele 

co najmniej trzech ośrodków. Konferencjami ogólnopolskimi nie są konferencje 

środowiskowe np. konferencje doktorantów. 
Należy podać tytuł konferencji, organizatora, miejsce i termin oraz tytuł referatu wraz z dołączonym programem konferencji, 

w którym figuruje nazwisko Wnioskodawcy (UWAGA: w programie należy zakreślić nazwisko Wnioskodawcy i tytuł 

wygłaszanego przez niego referatu). Dołączany program konferencji powinien być spięty zszywaczem i i stosownie opisany 

jako dodatek nr .... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Tytuł konferencji, organizator, miejsce i termin, tytuł referatu Nr dodatku 
Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

  

 
IX. Czynny udział w innych konferencjach naukowych 

(po 1 punkcie za każdą konferencję, ale nie więcej niż 5 punktów łącznie) 

Konferencja naukowa to taka, która posiada komitet naukowy i program 

konferencji.  
Należy podać tytuł konferencji, organizatora, miejsce i termin oraz tytuł referatu wraz z dołączonym programem konferencji, 

w którym figuruje nazwisko Wnioskodawcy (UWAGA: w programie należy zakreślić nazwisko Wnioskodawcy i tytuł 

wygłaszanego przez niego referatu). Dołączany program konferencji powinien być spięty zszywaczem i i stosownie opisany 

jako dodatek nr .... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Tytuł konferencji, organizator, miejsce i termin, tytuł referatu Nr dodatku 
Liczba 

punktów 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
X. Realizowanie projektu badawczego finansowanego ze środków 

przyznawanych w ramach międzynarodowych postępowań 

konkursowych (granty) 
(po 10 punktów za każdy grant) 

Należy podać termin przyznania grantu, nazwę projektu, nazwę grantodawcy, okres realizowania grantu. Należy dołączyć 

dokumenty poświadczające uzyskanie danego grantu. Wszystkie dołączane dokumenty dotyczące danego grantu powinny być 

spięte zszywaczem i stosownie opisane jako dodatek nr ..... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi 

podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Termin przyznania grantu, nazwa projektu, nazwa grantodawcy, 

okres realizowania grantu 
Nr dodatku 

Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

XI. Realizowanie projektu badawczego finansowanego ze środków 

przyznawanych w ramach ogólnopolskich postępowań konkursowych 

(granty) 
(po 5 punktów za każdy grant) 

Należy podać termin przyznania grantu, nazwę projektu, nazwę grantodawcy, okres realizowania grantu. Należy dołączyć 

dokumenty poświadczające uzyskanie danego grantu. Wszystkie dołączane dokumenty dotyczące danego grantu powinny być 

spięte zszywaczem i stosownie opisane jako dodatek nr ..... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi 

podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Termin przyznania grantu, nazwa projektu, nazwa grantodawcy, 

okres realizowania grantu 
Nr dodatku 

Liczba 

punktów 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

XII. Realizowanie projektu badawczego finansowanego ze środków 

przyznawanych w ramach uczelnianych postępowań konkursowych 

(granty) 
(po 3 punkty za każdy grant) 

Należy podać termin przyznania grantu, nazwę projektu, nazwę grantodawcy, okres realizowania grantu. Należy dołączyć 

dokumenty poświadczające uzyskanie danego grantu. Wszystkie dołączane dokumenty dotyczące danego grantu powinny być 

spięte zszywaczem i stosownie opisane jako dodatek nr ..... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi 

podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Termin przyznania grantu, nazwa projektu, nazwa grantodawcy, 

okres realizowania grantu 
Nr dodatku 

Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
XIII. Zagraniczny staż naukowy 

(do 7 punktów za każdy staż) 
Należy podać organizatora stażu i instytucji naukowej, w której odbyto staż, czas i miejsce odbywania stażu. Należy dołączyć 

dokumenty poświadczające odbycie stażu. Wszystkie dołączane dokumenty dotyczące danego stażu powinny być spięte 

zszywaczem i stosownie opisane jako dodatek nr .... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w 

poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Organizator stażu, instytucja naukowa, czas i miejsce odbywania 

stażu 
Nr dodatku 

Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

XIV. Krajowy staż naukowy 
(do 4 punktów za każdy staż) 

Należy podać organizatora stażu, nazwę instytucji naukowej, w której odbyto staż, czas i miejsce odbywania stażu. Należy 

dołączyć dokumenty poświadczające odbycie stażu. Wszystkie dołączane dokumenty dotyczące danego stażu powinny być 

spięte zszywaczem i stosownie opisane jako dodatek nr .... Podany numer Załącznika powinien odpowiadać numerowi 

podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Organizator stażu, instytucja naukowa, czas i miejsce odbywania 

stażu 
Nr dodatku 

Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
XV.  Działalność redakcyjna  
 (do 2 punktów za każde osiągnięcie, ale nie więcej niż 5 punktów łącznie) 

 Działalność redakcyjna obejmuje w szczególności redagowanie monografii  

naukowych oraz pracę w redakcjach naukowych czasopism naukowych 

zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych (cześć A, B, lub C) ogłoszonym 

przez ministra N i SW w Biuletynie 

 Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra. 
Należy wymienić monografie opublikowane lub takie, które zostały przyjęte do druku. W przypadku monografii 

opublikowanych należy dołączyć kserokopie zawierające co najmniej stronę tytułową lub inną stronę zawierającą tytuł, 

wydawnictwo, miejsce i rok wydania, nazwisko redaktora i nazwiska recenzentów. Każda kserokopia wymaganych stron 

publikacji powinna zostać zszyta i stosownie opisana jako dodatek  nr .... Podany numer dodatku powinien odpowiadać 

numerowi podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

W przypadku monografii przyjętych do druku należy dołączyć stosowne zaświadczenie Wydawnictwa zawierające nazwiska 

recenzentów. W przypadku pracy w redakcji czasopisma naukowego należy dołączyć stosowne zaświadczenie Komitetu 

Redakcyjnego. 

Przedkładane zaświadczenie powinno zostać stosownie opisane jako dodatek nr ... Podany numer dodatku powinien 

odpowiadać numerowi podanemu w poniższej tabeli. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

pustą linią. 



 
Nazwisko doktoranta, tytuł monografii, nazwiska recenzentów, 

wydawnictwo, miejsce i rok wydania (lub adnotacja: „przyjęte do 

druku”) lub nazwę czasopisma naukowego i rodzaj wykonywanej 

pracy.  

Nr dodatku 
Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

XVI. Funkcje pełnione w międzynarodowych i ogólnopolskich 

towarzystwach naukowych 
(do 2 punktów za każdą pełnioną funkcję, ale nie więcej niż 5 punktów 

łącznie) 
Należy dołączyć dokumenty poświadczające pełnione funkcje. Wszystkie dołączane dokumenty powinny być spięte 

zszywaczem i stosownie opisane jako dodatek nr .... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w 

poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Nazwa towarzystwa naukowego, pełniona funkcja Nr dodatku 
Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

XVII. Uczestnictwo w komitetach naukowych międzynarodowych i 

ogólnopolskich konferencji naukowych. 
(1 punkt za każdą konferencję ogólnopolską, 2 punkty za każdą konferencję 

międzynarodową, ale nie więcej niż 5 punktów łącznie) 



Należy podać tytuł konferencji, organizatora, miejsce i termin oraz funkcję pełnioną w komitecie organizacyjnym konferencji. 

Należy dołączyć wszelkie dokumenty poświadczające udział w komitecie naukowym konferencji i pełnioną funkcję. Dołączone 

dokumenty powinny być spięte zszywaczem i  stosownie opisane jako dodatek nr .... Podany numer dodatku powinien 

odpowiadać numerowi podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Tytuł konferencji, organizator, miejsce i termin, pełniona funkcja Nr dodatku 
Liczba 

punktów 

 
  

 

 

 

 

 

 

XVIII. Inne osiągnięcia naukowe 
(do 2 punktów za każde osiągnięcie, ale nie więcej niż 10 punktów łącznie) 

Innym osiągnięciem naukowym jest między innymi wygłoszenie odczytu na 

posiedzeniu ogólnopolskiego lub międzynarodowego towarzystwa naukowego, 

autorstwo ekspertyzy lub opracowania naukowego przygotowanego na zlecenie 

przedsiębiorców, organizacji gospodarczych i społecznych, instytucji 

państwowych i samorządowych, tłumaczenie tekstu naukowego opublikowane w 

czasopiśmie naukowym lub jako rozdział w monografii naukowej.  
Należy dołączyć dokumenty poświadczające inne osiągnięcia. Wszystkie dołączane dokumenty powinny być spięte 

zszywaczem i stosownie opisane jako dodatek nr .... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w 

poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Rodzaj innego osiągnięcia Nr dodatku 
Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

B. Osiągnięcia w działalności dydaktycznej  

I. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w Uczelni  
(1 punkt za każde dziesięć godzin przeprowadzonych zajęć) 

Należy przedstawić kopię przydziału zajęć. Kopiata powinna być opisana jako dodatek nr .... Podany numer dodatku 

powinien odpowiadać numerowi podanemu w poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Przedmiot, kierunek studiów, rodzaj przeprowadzonych zajęć i liczba 

godzin 
Nr dodatku 

Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

II.  Inne osiągnięcia dydaktyczne 
(1 punkt za każde osiągnięcie, ale nie więcej niż 5 punktów łącznie) 

Innym osiągnięciem dydaktycznym jest między innymi wygłoszenie odczytu 

popularnonaukowego, autorstwo publikacji popularnonaukowej, uczestnictwo w 

festiwalach nauki i innych formach promocji i popularyzacji nauki w ramach 

działalności Uczelni.  
Należy dołączyć dokumenty poświadczające inne osiągnięcia. Wszystkie dołączane dokumenty powinny być spięte 

zszywaczem i stosownie opisane jako dodatek nr .... Podany numer dodatku powinien odpowiadać numerowi podanemu w 

poniższej tabeli w kolumnie [2]. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne pozycje należy oddzielić od siebie 

jedną wolną (niezapisaną) linią. 

 
[1] [2] [3] 

Rodzaj innego osiągnięcia Nr dodatku 
Liczba 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

C. Oceny uzyskane z egzaminów objętych programem studiów w 

poprzednim roku akademickim 
 

Liczba egzaminów objętych programem studiów w poprzednim roku akademickim:  

___________________________ 

                  

Oceny uzyskane z egzaminów objętych programem studiów w poprzednim roku 

akademickim:  

 

________________________________________________________ 
                  
 

D. Opinia Promotora/Opiekuna naukowego o postępach osiągniętych w 

pracy naukowej i stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej 
 

Postępy osiągnięte w pracy naukowej: 

________________________________________________________ 
                 (wpisać jedno z trzech: umiarkowane, średnie, znaczne) 
Stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej: 

________________________________________________________ 
                 (wpisać jedno z trzech: mało zaawansowana, średnio 

zaawansowana, zaawansowana) 

 

Uzasadnienie wskazanego stopnia postępów osiągniętych w pracy naukowej i zaawansowania 

rozprawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Promotora/Opiekuna naukowego 



Oświadczam, że dokonałem/dokonałam weryfikacji składanego przez doktoranta Wniosku i 

nie znalazłem/znalazłam w nim informacji błędnych lub nieprawdziwych. 

  

data: .........................  podpis Promotora/Opiekuna naukowego: 

..................................................... 

 

Oświadczenie Doktoranta 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do 

wiadomości, że podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego 

postępowania. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że wniosek zawierający informacje 

niezgodne z prawdą może zostać skierowany do rozpatrzenia przez stosowne komisje etyczne i 

dyscyplinarne.   

 

data: .........................  podpis Doktoranta: ..................................................... 

 

 

 

  



Uchwała Nr 92/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w  sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad ochrony praw autorskich i 

własności intelektualnej prac doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych 

 
 

Na podstawie § 23 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się uszczegółowienie zasady ochrony praw autorskich i własności 
intelektualnej prac doktorskich. 

Opis procedury stanowi załącznik nr 1. 

Wzór oświadczenia doktoranta stanowi załącznik nr 2 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
       podpis 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr 92 z dnia 27 czerwca 2014 r. 

W celu zapewnienia ochrony własności intelektualnej, w tym w szczególności praw 
autorskich,  na Wydziale Nauk Społecznych wszystkie prace doktorskie obligatoryjnie 

sprawdzane są w systemie Plagiat. 

 
Za stronę merytoryczną dysertacji doktorskiej odpowiada doktorant. Promotor 

zachowuje należytą staranność naukową. 
 Warunkiem przyjęcia uchwały o wyznaczeniu recenzentów w przewodzie 

doktorskim przez Radę uprawnioną do nadawania stopnia doktora jest przedłożenie 

Radzie: 
 

- pracy doktorskiej w 5 egzemplarzach (1 egzemplarz dla promotora, 2 egzemplarze dla 
recenzentów, 1 egzemplarz do biblioteki, 1 egzemplarz do archiwum[wydruk 

dwustronny: czcionka 9, odstęp między wierszami pojedynczy, oprawa karton grzbiet 

fioletowy), a ponadto na płycie CD – w dwóch formatach: txt lub word i pdf.; 
- raportu z systemu Plagiat; 

- opinii promotora; 

- oświadczenia doktoranta o samodzielnym napisaniu dysertacji i wyrażeniu zgody na 
udostępnienie pracy w archiwum UWr. 

 
Określenie dopuszczalnych wskaźników prawdopodobieństwa w systemie Plagiat. 

 

W ramach sprawdzania prac doktorskich w systemie Plagiat przyjmuje się dopuszczalne 
wskaźniki prawdopodobieństwa: 

- Współczynnik 1.– do 20 % (wartość określająca poziom zapożyczeń odnalezionych w 
bazach Uczelni lub w zasobach internetu, złożonych z minimum pięciu wyrazów), 

- Współczynnik 2. – do 5 % (wartość określająca poziom zapożyczeń odnalezionych w 

bazach Uczelni lub zasobach internetu, złożonych z minimum dwudziestu pięciu 
wyrazów). 

Wydruk z systemu Plagiat jest archiwizowany. 

 
Opis procedury w przypadku stwierdzenia zapożyczeń:  

System Plagiat porównuje poziom zapożyczeń odnalezionych w pracy doktorskiej 
ze źródłami znajdującymi się w bazie systemu.  

Praca zawierająca współczynniki prawdopodobieństwa wyższe od ustalonych nie 

może być uznawana automatycznie za plagiat.  
Praca w takim przypadku powinna zostać poddana ponownej analizie przez 

promotora. 
W przypadku uzyskania w raporcie wskaźników prawdopodobieństwa 

wyższych od ustalonych promotor powiadamia pisemnie o tym fakcie 

przewodniczącego Rady, przekazując mu otrzymany z systemu Plagiat pełny 
raport. Promotor weryfikuje po raz trzeci, czy wskazania raportu posiadają 

odpowiednie oznaczenia zapożyczeń, czy noszą znamiona plagiatu oraz pisemnie 
ustosunkowuje się do otrzymanego raportu oceniając, czy praca może być uznana 

za samodzielną. 

W przypadku wątpliwości, co do oryginalności pracy, przewodniczący Rady w 
porozumieniu z promotorem informuje o tym Dziekana, który powiadamia Rektora. 

 

  



Załącznik nr 2 do uchwały nr 92 z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 

………………………………… 

imię i nazwisko 
………………………………… 
nr PESEL 

 
Oświadczenie 

o autorskim wykonaniu pracy doktorskiej 

 
 

 Niniejszym oświadczam, że złożoną do recenzji pracę doktorską 

pt. 
………………………………………………………………………………………….. 
wykonałem (am) samodzielnie pod kierunkiem promotora i 

promotora pomocniczego* 
 
…………………………………………………………………………………………. 

 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i 
znane mi są przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 637, z późn. zm.) 
 

 
 
Wrocław, dnia ………………..    czytelny podpis 
 
  



Uchwała Nr 93/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia 

niestacjonarne filozofii 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się w semestrze letnim r. akad. 2013/14 preliminarz wydatków z 
czesnego za studia niestacjonarne filozofii.  

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 94/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się kolokwium habilitacyjne dr Adama Kołodziejczyka. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 

 
podpis 

 

 

  



 
 

Uchwała Nr 95/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 

Na podstawie art. 18 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. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 
następuje: 

 

§ 1. Nadaje się dr Adamowi Kołodziejczykowi stopnień naukowy doktora 
habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia 

wojska 
uzasadnienie : 

 

Dr Adam Kołodziejczyk we wniosku przekazanym do Rady Wydziału Nauk 
Społecznych U.Wr. jako podstawę postępowania wskazał Jednotematyczny cykl publikacji 

pt. Zmiana społeczno-kulturowa a wojsko. Analiza socjologiczna oraz pozostały dorobek 
naukowy, które jako naukowe osiągnięcie odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym … 

Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 
jednotematycznego cyklu publikacji, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, 

wybranych publikacji i zawierają ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności 

naukowej Habilitanta oraz stanowisko, że Habilitant ma kwalifikacje do samodzielnej 
pracy naukowo-badawczej. 

W świetle obowiązującej Ustawy wysoki poziom naukowy, oryginalne i naukowo 
ważne wyniki badań potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego.  

Na podstawie powyższego, w ślad za pozytywnym kolokwium habilitacyjnym - 

Rada Wydziału Nauk Społecznych, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 
habilitowanego. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego  
Przewodniczący Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

 
podpis 

 
 

  



Uchwała Nr 96/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 września 2014 r. 

w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Dopuszcza się do kolokwium habilitacyjnego Panią dr Marcelinę Zuber. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 97/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 września 2014 r. 

w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Dopuszcza się do kolokwium habilitacyjnego Pana dr Eugeniusza Moczuka. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 98/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 września 2014 r. 

 
w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się kolokwium habilitacyjne dr Jacka Zielińskiego. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 

 
podpis 

 

 

  



 
 

Uchwała Nr 99/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 

Na podstawie art. 18 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. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 
następuje: 

 

§ 1. Nadaje się dr Jackowi Zielińskiemu stopnień naukowy doktora habilitowanego 
nauk humanistycznych, w dyscyplinie filozofia, w specjalności historia filozofii. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego  
Przewodniczący Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

 
podpis 

 

 

 

 

  



Uchwała Nr 100/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta  

w Instytucie Politologii 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie dr hab. 

Przemysława Żukiewicza w Instytucie Politologii, na stanowisku adiunkta na czas 
nieokreślony od semestru letniego 2014/15 w oparciu o umowę o pracę. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

podpis 

 

  



Uchwała Nr 101/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta  

w Instytucie Studiów Międzynarodowych 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie dr 

Ireny Kurasz w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Zakładzie Badań 
Niemcoznawczych, na stanowisku adiunkta na czas określony 3 lat. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

podpis 

 

  



Uchwała Nr 102/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta  

w Instytucie Studiów Międzynarodowych 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Rada Wydziału nie udziela poparcia wnioskowi o zatrudnienie dr Michała 

Piekarskiego w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Pracowni Koordynacji Badań i 

Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego, na stanowisku adiunkta na czas określony 3 lat. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

podpis 

 

  



Uchwała Nr 103/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 
w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów cywilno-prawnych na 

prowadzenie zajęć dydaktycznych w r.akad. 2014/15 

 
Na podstawie § 23 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umów cywilno-prawnych na prowadzenie 

zajęć dydaktycznych w r.akad. 2014/15 z niżej wymienionymi osobami: mgr Agnieszką 
Siepkowską, dr Anną Janus, Renatą Mazur, Barbarą Romer, dr hab. Zbigniewem 

Wiktorem, dr hab. Wiesławem Wątrobą, dr hab. Ewą Waszkiewicz, dr hab. 

Włodzimierzem Chojnackim, dr Tomaszem Bąkiem, dr Markiem Bodzianym, prof. dr hab. 
Marią Szmeją, prof. dr hab. Marianem Wolańskim, prof. dr hab. Jackiem Sroką, Prof. 

Joosta Platje, mgr Rafałem Rybickim, mgr Klaudią Froch, mgr Agnieszką Siepkowską, dr 
Anną Janus. 

2. Umowy cywilno-prawne mogą być zawarte pod warunkiem zapewnienia przydziału 

zajęć wszystkim pracownikom Instytutu oraz doktorantom zgodnie z regulaminem 
studiów doktoranckich. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 

 
podpis 

 

 
 

 

  



Uchwała Nr 104/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze Wydziału Nauk Społecznych  

 
Na podstawie § 23 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie na wyłączenie ze struktury Wydziału – Ośrodka Współpracy 

Polsko-Czesko-Słowackiej. 

 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

 
           podpis 



Uchwała Nr 105/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze Instytutu Politologii  

 
Na podstawie § 23 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Z dniem 1 listopada 2014 r. tworzy się w strukturze Instytutu Politologii Centrum 

Monitorowania i Analiz Polityk Publicznych 
§ 2. Wnioskuje się do Rektora o powołanie dr Michała Jacuńskiego do objęcia funkcji 

Kierownika Centrum Monitorowania i Analiz Polityk Publicznych do końca kadencji 2016 r. 

 
 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

 
           podpis 



Uchwała Nr 106/2013 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 

 
w sprawie upoważnienia Prodziekana ds. Nauczania Wydziału Nauk Społecznych 

do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium MNiSW 

 
 

Na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Upoważnia się Prodziekana dr hab. Tadeusza Lebiodę prof. nadzw. do 
opiniowania w imieniu Dziekana i Rady Wydziału wniosków studentów o przyznanie 

stypendium MNiSW. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 
 

 
podpis 

 

 

  



Uchwała Nr 107/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 
w  sprawie korekty na r.akad. 2014/15 w programie nauczania na studiach I 

stopnia bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne i niestacjonarne 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. W r.akad. 2014/15 zatwierdza się korektę w programie studiów I stopnia na 
kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne, poprzez 

wprowadzenie wykładu w miejsce konwersatorium z przedmiotu strategia 

bezpieczeństwa. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
podpis 

  



 

 
Uchwała Nr 108/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 

w  sprawie zmian w programie nauczania na studiach I stopnia socjologia oraz 
studia I stopnia praca socjalna studia stacjonarne 

 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów I stopnia na kierunkach 

socjologia oraz praca socjalna studia stacjonarne (programy w aktach dziekanatu) 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
podpis 

 

 

  



 

 

Uchwała Nr 109/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 października 2014 r. 
 

w  sprawie zatwierdzenia regulaminu studenckich praktyk zawodowych 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się regulamin studenckich praktyk zawodowych 
(regulaminzałącznik nr 1) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
podpis 

 

 

  



        Załącznik nr 1 

      do Uchwały RW nr 109/2014 

      z dnia 24 października 2014 r. 
 
Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów 

na kierunkach prowadzonych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego.  

1. Podstawa prawna 

Zasady regulujące odbywanie praktyk zawodowych przez studentów Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego sformułowane są w następujących 

dokumentach: 

• Zarządzenie nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.07.2010 
wraz z Zarządzeniem nr 109/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

01.08.2006 dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 
2013/2014 oraz  Zarządzenie nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 25.07.2013 dla pozostałych studentów. 

• Uchwała Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
27.06.2014. 

2. Procedura 
a. Przed uzyskaniem skierowania na praktykę student podejmuje następujące 

działania: 

• Samodzielne wyszukuje podmiot, który wyrazi chęć przyjęcia na praktykę lub 
wybiera podmiot z listy zamieszczonej na stronie internetowej Instytutu 

Socjologii. Instytut ze swojej strony podejmuje działania mające na celu 
stworzenie szerokiej oferty praktyk, z których mogą skorzystać studenci: 

podpisuje umowy partnerskie z pracodawcami, występuje do nich z propozycję 

organizowania praktyk dla studentów i udostępnia studentom oferty praktyk 
składane przez pracodawców. 

• Uzyskuje akceptację programu praktyk od pracodawcy i koordynatora. 

• Przygotowuje pełną dokumentację wypełniając odpowiednie formularze. 
b. W celu uzyskania skierowania na praktykę, najpóźniej na 7 dni roboczych przed 

jej rozpoczęciem, student składa u koordynatora następujące dokumenty: 
• dwa egzemplarze umowy 

• trzy egzemplarze programu praktyk 

• potwierdzenie ubezpieczenia OC i NW 
• deklarację 

• wypełniony druk skierowania. 
3. Miejsce odbywania praktyk zawodowych 

a. Praktyka realizowana jest w dowolnych zakładach pracy (przedsiębiorstwa, 

organizacje, instytucje). 
b. Studenci pracy socjalnej realizują praktykę w jednostkach publicznych 

(samorządowych, państwowych), w podmiotach gospodarczych działających w 

branży socjalnej, w organizacjach pozarządowych działających w sektorze 
socjalnym. Istniej możliwość realizacji praktyki w instytucji pozostającej w 

związku pośrednim z sektorem pracy socjalnej (np. sądy, szkoły, szpitale) pod 
warunkiem odpowiedniego skonstruowania programu praktyk (działania 

bezpośrednio związane z pracą socjalną, a nie ze statutowym zakresem działania 

tych instytucji). 
4. Czas trwania praktyki i harmonogram jej przebiegu 

a. Czas trwania praktyki jest każdorazowo określony programem studiów. 
b. Praktyka powinna odbywać się w czasie niekolidującym z zajęciami dydaktycznymi 

studenta. 

c. Praktyka może być w ramach danego semestru i danego limitu godzin realizowana 
etapami: w różnych miejscach i w różnym wymiarze. 

• Każdy etap wymaga odrębnej procedury. 
• Ocena za praktykę jest wówczas oceną łączną. 



• Nie ma możliwości łączenia praktyki częściowej z okolicznościami 

uzasadniającymi zaliczenie praktyki takimi jak obóz naukowy lub praca 
zawodowa. 

5. Zasady konstruowania programu praktyki zawodowej 
a. Program praktyk powinien być spisany na formularzu stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszego regulaminu. 

b. Punktami odniesienia dla działań podejmowanych w ramach praktyki i wpisanych 
do jej programu są: 

• Kierunkowe efekty kształcenia na kierunku Socjologia zgodne z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. 
• Działania realizowane w ramach codziennej praktyki zawodowej przez 

pracowników podmiotu przyjmującego studenta na praktykę 
c. Nie mogą być zaakceptowane w programie praktyki działania zawodowe, których 

wykonywanie nie wymaga wykształcenia wyższego (np. praktyka na stanowisku 

kelnera) lub wymaga wykształcenia innego niż w zakresie nauk społecznych (np. 
praktyka na stanowisku programisty). 

d. Opisy działań wpisanych do programu praktyki powinny być maksymalnie 
konkretne i szczegółowe na tyle, na ile umożliwia to forma dokumentu. Nie mogą 

być akceptowane opisy ogólne, które nie dają wglądu w czynności, które w 

ramach danego działania student będzie wykonywał w czasie praktyki. 
e. W wypadku samodzielnego znalezienia miejsca praktyk jej program jest 

konstruowany i uzgadniany między trzema stronami: studentem, koordynatorem i 

przedstawicielem podmiotu przyjmującego. Zadaniem studenta jest ustalenie 
ostatecznej listy działań, które będą możliwe do wykonania w danym zakładzie (co 

ma być potwierdzone podpisem osoby odpowiedzialnej za praktykę z ramienia 
zakładu pracy) oraz będą zgodne z Kierunkowymi efektami kształcenia na 

kierunku Socjologia. Tę ostatnią zgodność ustala (i potwierdza to swoim 

podpisem) koordynator praktyk. 
f. Zakres czasowy działań związanych z poszerzaniem wiedzy w ramach danej 

praktyki nie może przekraczać 40% ogólnej ilości godzin do zrealizowania w jej 
ramach. 

g. Studenci kierunku praca socjalna są ponadto zobowiązani do takiego 

konstruowania programu praktyki, aby podejmowane działania stanowiły 
konkretyzację poniższych, ogólnie sformułowanych zakresów: 

• poznanie charakteru, struktury organizacyjnej, zadań i zasad funkcjonowania 
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w której praktyka jest odbywana,  

• zapoznanie się z zakresem czynności wykonywanych przez pracowników 

zatrudnionych w danej placówce (pracowników socjalnych, pracowników 
administracyjnych, kierownictwa itp.), stosowanymi przez nich metodami, 

formami i narzędziami pracy, poprzez obserwację podejmowanych czynności 

czy hospitowanie prowadzonych zajęć,  
• aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach podejmowanych stale 

bądź okazjonalnie przez pracowników socjalnych (np. w przeprowadzaniu 
wywiadów, procesie udzielania pomocy, przygotowaniu akcji, opracowywaniu 

materiałów instruktażowych i pomocy dydaktycznych);  

• w placówkach opieki całodobowej (np. DPS) obserwacja całego dnia 
aktywności podopiecznych;  

• samodzielne prowadzenie różnego rodzaju działań wchodzących w zakres 
zadań pracowników socjalnych, zapoznanie się z dokumentacją prowadzoną 

przez pracowników instytucji, 

• pogłębianie wiedzy na temat metod i technik pracy socjalnej oraz specyfiki 
pracy danej placówki, 

• uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, projektach, konferencjach, 

inicjatywach przeprowadzanych przez placówkę, 
• zbieranie informacji na temat zapotrzebowań klientów na usługi danej 

placówki, zapoznanie się z pracą z klientem, w tym: przeprowadzania wywiadu 



środowiskowego, realizacji kontraktu socjalnego, pracy socjalnej, 

prowadzeniem dokumentacji klienta, itp., 
6. Zaliczanie praktyki i wystawianie ocen 

a. Zaliczenia praktyki dokonuje koordynator na podstawie wypełnionego Dziennika 
Praktyk z wpisami potwierdzonymi przez osobą upoważnioną przez podmiot 

przyjmujący oraz na podstawie zaświadczenia wystawionego przez zakład pracy. 

Koordynator praktyk bada w szczególności zgodność pomiędzy przebiegiem 
praktyki a programem, który stanowił jej podstawę. 

b. Termin rozliczenia praktyk w każdym semestrze wynika z organizacji roku 

akademickiego. 
c. Ocena jest uzależniona od jakości sposobu udokumentowania w Dzienniku Praktyk 

prowadzonych działań oraz od opinii osoby wydającej zaświadczenie (brak opinii 
uniemożliwia wystawienie oceny wyższej niż dostateczna). 

d. Ocena z praktyki odbywanej w ramach obozu naukowego uzależniona jest od 

opinii opiekuna naukowego. Warunkiem zaliczenia jest zgoda wyrażona przez 
Dziekana na podstawie opinii Dyrektora Instytutu. Ocenę wystawia koordynator 

na podstawie opinii opiekuna naukowego. 
e. Ocena z praktyki studentów, którzy zaliczają praktykę ze względu na pracę 

zawodową jest uzależniona od opinii wystawionej przez pracodawcę. Opinia ma 

charakter obligatoryjny. Warunkiem zaliczenia jest zgoda wyrażona przez 
Dziekana. 

f. Wnioski o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej rozpatrywane są po 

przedstawieniu kompletu dokumentów spełniających następujące warunki: 
• Dokument potwierdzający zatrudnienie zgodny z Zarządzeniem nr 115/2013 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.07.2013 opiewający na okres nie 
krótszy niż wymagane dla praktyki obciążenie godzinowe. Umowa powinna być 

zawarta nie później niż w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym 

odbywa się praktyka. 
• Opis stanowiska pracy i zestaw obowiązków wykonywanych w ramach 

zatrudnienia. Koordynator dokonuje wstępnej oceny zgodności informacji 
zawartej w tych dokumentach uwzględniając zasady przewidziane dla praktyki, 

zawarte w punktach: 3a-b, 5b-d, 5g, a następnie dołącza tę opinię do wniosku, 

skierowanego przez studenta do Dziekana. 
• Opinia pracodawcy o przebiegu pracy zawodowej. 

 



załącznik nr 1 

 
 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTA INSTYTUTU SOCJOLOGII 
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 

 
METRYKA PRAKTYKI 

S
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 Nazwisko i imię  

 

Numer albumu  

 

Kierunek studiów  

 

Rok studiów  
 

Semestr  
 

P
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T
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U
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C Y
 Nazwa  

 

Adres  

 

O
S
O

B
A
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O
 

K
O

N
A
T
K
T
U

 Nazwisko i imię  
 

Funkcja 
 

 

Telefon  

 

Mail  

 

C
H

A
R
A
K
T
E
R
Y
S
T
Y
K
A
 

P
R
A
K
T
Y
K
I Wymagana programem ilość 

godzin 

 

 

Planowana do odbycia ilość 
godzin 

 
 

Nazwa placówki, w której 
realizowana będzie praktyka 

 
 

Adres placówki  

 

Termin rozpoczęcia praktyki  

 

Termin zakończenia praktyki  
 

 



DZIAŁANIA PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z POSZERZANIEM UMIEJĘTNOŚCI 

OPIS 
ILOŚĆ 

GODZIN 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

4 

 

 

 

5 

 
 

 

6 

 
 

 

7 

 
 

 

8 
 

 

 

9 
 

 

 

10 

 

 

 

11 

 
 

 

12 

 
 

 

13 

 
 

 

14 
 

 

 

RAZEM  

 

  



DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POSZERZANIEM WIEDZY 

OPIS 
ILOŚĆ 

GODZIN 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

4 

 

 

 

5 

 
 

 

6 

 
 

 

7 

 
 

 

8 
 

 

 

9 
 

 

 

10 

 

 

 

RAZEM  

 
 

Pieczęć podmiotu przyjmującego 

   
 

 Pieczęć, data i podpis osoby z ramienia 

podmiotu przyjmującego 
 

 

   
 

 

  

Koordynator praktyk (data, podpis, 

pieczęć) 

  

 
 

 
 

  

 

  



Uchwała Nr 110/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 
w  sprawie zmian w programie nauczania na studiach I stopnia dyplomacji 

europejskiej studia stacjonarne 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów I stopnia na kierunku dyplomacja 
europejska studia stacjonarne (program w aktach dziekanatu) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
podpis 

 

 

  



 

Uchwała Nr 111/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 października 2014 r. 
 

w  sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium licencjackiego 

w r. akad. 2014/15  
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Upoważnia się dr Małgorzatę Stochmal i dr Katarzynę Dojwę-Turczyńską do 

prowadzenia seminarium licencjackiego w r.akad. 2014/15 na kierunku studiów 

socjologia grup dyspozycyjnych. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

podpis 

 
 

  



Uchwała Nr 112/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 
w  sprawie utworzenia w r.akad. 2014/15 Studiów Podyplomowych Zawodu 

Mediatora 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Tworzy się od r.akad. 2014/15 Studia Podyplomowe Zawodu Mediatora 
(Program w Instytucie Politologii) 

 § 2. Ustala się czesne roczne w wysokości 3800 zł. 

 § 3. Rekomenduje się dr Monikę Wichłacz do objęcia funkcji Kierownika Studiów 
Podyplomowych Zawodu Mediatora. 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

podpis 

 
 

 

  



Uchwała Nr 113/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 
w  sprawie powołania Komisji ds. zbadania plagiatu pracy magisterskiej 

 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Powołuje się Komisję w składzie: dr hab. Ilona Błocian, dr hab. Jacek 

Zieliński, prof. dr hab. Bogusław Paź ds. zbadania plagiatu pracy magisterskiej mgr 
Magdaleny Otlewskiej. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
 

podpis 

 
 

 

  



Uchwała Nr 114/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 
w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się kolokwium habilitacyjne dr Marceliny Zuber. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 

 
podpis 

 

 

  



 
 

Uchwała Nr 115/2014 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 października 2014 r. 

 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 

Na podstawie art. 18 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. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 
następuje: 

 

§ 1. Nadaje się dr Marcelinie Zuber stopnień naukowy doktora habilitowanego 
nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia nauki. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego  
Przewodniczący Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

 
podpis 

 

 

 

 

  



Uchwała Nr 116/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 listopada 2014 r. 

w sprawie zamknięcia postępowania habilitacyjnego 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Zamyka się postępowanie habilitacyjne dr Ireny Szlachciowej na wniosek 
Habilitantki. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 117/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 listopada 2014 r. 

w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Dopuszcza się do kolokwium habilitacyjnego Pana dr Jerzego Żurko 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 118/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 listopada 2014 r. 

w sprawie udzielenia poparcia Radzie Instytutu Filozofii w związku z 
wystąpieniem do Centralnej Komisji o przyznanie uprawnień do nadawania 

stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia 

 
 

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

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Udziela się poparcia wnioskowi Rady Instytutu Filozofii o wystąpienie do 

Centralnej Komisji o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego 
nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych w głosowaniu uchwałę przyjęto większością głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 119/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 listopada 2014 r. 

 
w  sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i 

Monitorowania Losów Absolwentów 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Powołuje się w skład Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i Monitorowania 
Losów Absolwentów dr Macieja Bachryja-Krzywaźnię. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 

  



Uchwała Nr 120/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 listopada 2014 r. 

 
w  sprawie zmian w programie nauczania na studiach I stopnia socjologii studia 

niestacjonarne 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów I stopnia na kierunku socjologii 
studia niestacjonarne (program w aktach dziekanatu) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       dr hab. Jerzy Juchnowski prof. nadzw. 

 
podpis 

 

 

  



Uchwała Nr 121/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 listopada 2014 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia 

niestacjonarne stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i 
bezpieczeństwa międzynarodowego 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. zatwierdza się w semestrze zimowym. akad. 2014/15 preliminarz wydatków z 

czesnego za studia niestacjonarne stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa 

narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego.  
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 

 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

 

  



 

Uchwała Nr 122/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 listopada 2014 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia 

niestacjonarne socjologii 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się w semestrze zimowym. akad. 2014/15 preliminarz wydatków z 
czesnego za studia niestacjonarne socjologii.  

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 123/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 listopada 2014 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia 

niestacjonarne filozofii 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się w semestrze zimowym. akad. 2014/15 preliminarz wydatków z 
czesnego za studia niestacjonarne filozofii.  

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 124/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 grudnia 2014 r. 

w sprawie zakończenia postępowania o tytuł profesora 
 

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Przyjmuje się do wiadomości zakończenie postępowania o tytuł profesora dr 
hab. Bogusława Pazia na wniosek zainteresowanego. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 125/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 grudnia 2014 r. 

w sprawie zakończenia postępowania o tytuł profesora 
 

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Przyjmuje się do wiadomości zakończenie postępowania o tytuł profesora dr 
hab. Stanisława Kłopota wniosek zainteresowanego. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 126/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 
w  sprawie zmian w programie nauczania na studiach I stopnia politologii  

Political Science studia stacjonarne na specjalności Comparative Politics 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów I stopnia na kierunku politologia 
(Political Science) studia stacjonarne  na specjalności Comparative Politics (program w 

aktach dziekanatu) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       prof.dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

podpis 

 
 

  



Uchwała Nr 127/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 
w  sprawie utworzenia od r. akad. 2015/2016 nowej specjalności Media and 

Politics na stacjonarnych studiach I stopnia politologii (Political Science) 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. W  r. akad. 2015/2016 tworzy się nową specjalność Media and Politics na 
studiach stacjonarnych I stopnia politologii (Political Science). (program w aktach 

dziekanatu) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       prof.dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

podpis 

 
 

  



Uchwała Nr 128/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 
w  sprawie utworzenia od r. akad. 2014/2015 nowej specjalności  Socjologia 

ekologii na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku socjologia 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. W  r. akad. 2014/2015 tworzy się nową specjalność Socjologia ekologii na 
studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku socjologia (program w aktach dziekanatu) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       prof.dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 129/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 
w  sprawie utworzenia od r. akad. 2014/2015 Studiów Podyplomowych 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od sem. letniego r. akad. 2014/2015 tworzy się Studia Podyplomowe 
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa (program w aktach dziekanatu). 

 § 2. Rekomenduje się dr hab. Adrianę Dudek do objęcia funkcji Kierownika 

Studiów Podyplomowych Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa. 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       prof.dr hab. Jerzy Juchnowski  

 
podpis 

  



Uchwała Nr 130/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 
w  sprawie utworzenia od r. akad. 2014/2015 nowej specjalności  Edukacja dla 

bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń społecznych na studiach 

stacjonarnych II stopnia na kierunku socjologia 
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. W  r. akad. 2014/2015 tworzy się nową specjalność Edukacja dla 

bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń społecznych na studiach stacjonarnych II 

stopnia na kierunku socjologia (program w aktach dziekanatu) 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       prof.dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 131/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 
w  sprawie upoważnienia adiunkta do prowadzenia seminarium magisterskiego 

w r. akad. 2014/15  

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Upoważnia się dr Adama Mrozowickiego do prowadzenia seminarium 
magisterskiego w r.akad. 2014/15 na kierunku studiów socjologia na specjalności 

Intercultural mediation. 

 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       prof.dr hab. Jerzy Juchnowski  

 
podpis 

  



Uchwała Nr 132/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia 

niestacjonarne dyplomacji 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się na r. akad. 2014/15 preliminarz wydatków z czesnego za 

studia niestacjonarne dyplomacji.  
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

 
 

 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       prof.dr hab. Jerzy Juchnowski  

 
podpis 

  



Uchwała Nr 133/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia 

niestacjonarne politologii i polityk publicznych 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się na rok 2015 preliminarz wydatków z czesnego za studia 

niestacjonarne politologii i polityk publicznych.  
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

 
 

 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski  

 
podpis 

  



Uchwała Nr 134/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków za studia anglojęzyczne 

socjologia specjalizacja Intercultural mediation na rok akademicki 2014/2015 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się na rok 2015 preliminarz wydatków za studia anglojęzyczne 

socjologia specjalizacja Intercultural mediation na rok akademicki 2014/2015.  
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 
głosów. 

 
 

 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 

  



 

 

 

 

Rejestr uchwał Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

nr uchwały w sprawie  

1/2014 z dnia 31.01.2014 Apel w sprawie Polaków na Litwie  

2/2014 Zgłoszenia do nagrody Prezesa Rady Ministrów R. Konik 

3/2014 Dopuszczenia do kolokwium habilit. A.Kołodziejczyk 

4/2014 Dopuszczenia do kolokwium habilit. W. Knapik 

5/2014 Powołania komisji hab. K.Skwroński 

6/2014 Sprawie zatrudnienia Z. Pietrzak 

7/2014 Sprawie zatrudnienia M. Dombrowski 

8/2014 Sprawie zatrudnienia P. Marszałek 

9/2014 Zatwierdzenia zasad rekrutacji i limitów przyjęć 

na studia doktoranckie w r.akad. 2014/2015 
 

10/2014 Zawieszenia rekrutacji na kierunku studiów 

socjologia techniki i ekologii 
 

11/2014 Certyfikat  

12/2014 Zaopiniowania w sprawie zatrudnień 

wykładowców na podstawie umów 

cywilnoprawnych 

 

13/2014 Ustalenia limitu przychodów wewnętrznych 

przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń w 

2014 roku 

 

14/2014 

Z dnia 28 lutego 2014 

Dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego  M. Błaszczyk 

15/2014 Dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego K. Dojwa-

Turczyńska 

16/2014 Dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego J. Mazur 

17/2014 Dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego A.Michalaka 

18/2014 Dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego B. Trzop 

19/2014 Zmiany w składach komisji habilitacyjnych  

20/2014 Powołania na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego 
L. Sobkowiak 

21/2014 Powołania na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego 
M. Magdziak 

22/2014 Zatrudnienia na stanowisko adiunkta K. Mulawy 

23/2014 Udzielenia poparcia wnioskowi o przyznanie 

stypendium ministra 
T. Szyszlakowi 

24/2014 Zmian w regulaminie Instytutu Studiów 

Międzynarodowych 
 

25/2014 Zamian w programie nauczania na kierunku 

filozofia 
 

26/2014 Zmian w programie nauczania na studiach 

doktoranckich 
 

27/2014 Zmian w programie nauczania na kierunku 

socjologia grup dyspozycyjnych 
 

28/2014 Utworzenia kierunku studiów praca socjalna 

studia stacjonarne II st. 
 



29/2014 Utworzenia kierunku studiów praca socjalna 

studia niestacjonarne I stopnia 
 

30/2014 Utworzenie kierunku studiów socjologia 

ekonomiczna 
 

31/2014 Aktualizacje programów studiów w zakresie 

języka nowożytnego 
 

32/2014 Zmiany w programie studiów  na kierunku 

europeistyka 
 

33/2014 Likwidacja kierunku studiów socjologia 

techniki i ekologii 
 

34/2014 Przyjęcia kolokwium habilitacyjnego W. Knapik 

35/2014 Nadania stopnia doktora habilitowanego W. Knapik 

36/2014 z dnia 28 marca Udzielenia poparcia wnioskowi o nadanie tytułu 

profesora 
L. Gołdyka 

37/2014   

38/2014 Udzielenia poparcia dla inicjatywy Komitetu 

Kryzysowego Humanistyki Polskiej 
 

39/2014 W sprawie zatwierdzenia znowelizowanego 

Regulaminu Instytutu Filozofii 
 

40/2014 W sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego M. Błaszczyk 

41/2014 W sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego 
M. Błaszczyk 

42/2014 W sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego B. Trzop 

43/2014 W sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego 
B. Trzop 

44/2014 z dnia 25 kwietnia W sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu 

o nadanie tytułu profesora 
D. Zalewska 

45/2014 W sprawie odmowy dopuszczenia do 

kolokwium habilitacyjnego 
M. Głowala 

46/2016 W sprawie unieważnienia uchwały 37/2014  

47/2014 W sprawie powołania Komisji ds. ochrony 

własności intelektualnej 
 

48/2014 W sprawie powołania Komisji ds. określenia 

wytycznych w związku z aneksowaniem 

pracowników WNS 

 

49/2014 W sprawie zmian w Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia 
 

50/2014 W sprawie zatwierdzenia preliminarza 

wydatków z czesnego ISM 
 

51/2014 W sprawie odmowy przyjęcia kolokwium 

habilitacyjnego 
Dojwa-

Turczyńska 

52/2014 z 30 maja 2014 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2013 rok 
 

53/2014 z dnia 30 maja 2014 W sprawie zasad zwiększania wynagrodzeń w 

formie aneksów do umów o pracę 
 

54/2014 z dnia 30 maja 2014 W sprawie dopuszczenia do kolokwium 

habilitacyjnego 
Zieliński 

55/2014 W sprawie zmiany przewodniczącego komisji 

habilitacyjnej 
Bojack 

56/2014 W sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu 

habilitacyjnym 
Bojack 

57/2014 W sprawie powołania 3-osobowej komisji 

habilitacyjnej 
M. Miczyńska-

Kowalska 

58/2014 W sprawie udzielenia poparcia w sprawie 

powołania na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego 

Leszczyński 

59/2014 W sprawie udzielenia poparcia w sprawie Leszczyna 



zatrudnienia na stanowisko adiunkta 

60/2014 W sprawie wprowadzenia zmian w programie 

nauczania na kierunku socjologia 
 

61/2014 W sprawie rozłożenia na raty opłat czesnego  

62/2014 W sprawie warunków ukończenia studiów I i II 

stopnia 
 

63/2014 W sprawie zatwierdzenia preliminarza za studia 

niestacjonarne IS 
 

64/2014 W sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego Michalak 

65/2014 W sprawie nadania stopnia dr hab.  

66/2014 W sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego Mazur 

67/2014 W sprawie nadania stopnia dr hab.  

68/2014 z 27 czerwca w sprawie gotowości przyjęcia 

postanowień Paktu dla Horyzontu 

2020 

 

69/2014 w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego 

Skowroński 

70/2014 powołanie 3-osobowej Komisji w 

postępowaniu habilitacyjnym 

Makaro 

71/2014 udzielenie poparcia w sprawie 

zatrudnienia na stanowisko profesora 

Alberski 

72/2014 udzielenie poparcia w sprawie 

zatrudnienia na stanowisko profesora 

Dziubka 

73 W sprawie udzielenia poparcia w sprawie 

zatrudnienia na stanowisko adiunkta 
 

74 W sprawie udzielenia poparcia w sprawie 

zatrudnienia na stanowisko adiunkta 
 

75 W sprawie udzielenia poparcia w sprawie 

zatrudnienia na stanowisko adiunkta 
 

76 W sprawie udzielenia poparcia w sprawie 

zatrudnienia na stanowisko adiunkta 
 

77 W sprawie udzielenia poparcia w sprawie 

zatrudnienia na stanowisko adiunkta 
 

 

78   

79   

80   

81   

82   

83   

84   

85   

86   

87   

88   

89   

90   

91   

92   

93   

94   

95   



96 z 26 września w sprawie dopuszczenia do kolokwium hab. M. Zuber 

97 w sprawie dopuszczenia do kolokwium hab. E. Moczuka 

98 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego J. Zieliński 

99/2014 z 26 września w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego 
J. Zieliński 

100/2014  

z 24 października 

w sprawie udzielenia poparcia o 

zatrudnienie dr hab. Przemysława 

Żukiewicza na stanowisko adiunkta 

w Instytucie Politologii 

 

101/2014 w sprawie udzielenia poparcia o 

zatrudnienie dr Ireny Kurasz na 

stanowisko adiunkta w Instytucie 

Studiów Międzynarodowych 

 

102/2014 w sprawie zatrudnienie dr Michała 

Piekarskiego na stanowisko adiunkta 

w Instytucie Studiów 

Międzynarodowych 

 

103 wyrażenie zgody na zawarcie umów 

cywilno-prawnych na prowadzenie 

zajęć dydaktycznych w r.akad. 

2014/15 

 

104 Opinia Rady Wydziału w sprawie 

wyłączenia ze struktury Wydziału 

Ośrodka Współpracy Polsko-Czesko-

Słowackiej 

 

105 utworzenie w strukturze Instytutu 

Politologii Centrum Monitorowania i 

Analiz Polityk Publicznych 

 

106 upoważnienie Prodziekana ds. 

Nauczania do opiniowania wniosków 

o przyznanie stypendium MNiSW 

 

107 wprowadzenie zmian w programie 

nauczania na kierunku 

bezpieczeństwo narodowe 

 

108 wprowadzenie zmian w programie 

nauczania na kierunku praca 

socjalna i socjologia 

 

109 zatwierdzenie regulaminu 

studenckich praktyk zawodowych 

 

110 o poszerzenie przedmiotów 

fakultatywnych na studiach I stopnia 

dyplomacja europejska – studia 

stacjonarne 

 

111 upoważnienie adiunktów (dr M. 

Stochmal, dr K. Dojwy-Turczyńskiej) 

do prowadzenia seminariów 

licencjackich 

 

112 utworzenie Studiów Podyplomowych 

Zawodu Mediatora 

 

113 powołanie komisj ds. plagiatu  



114 przyjęcie Kolokwium habilitacyjnego dr Marceliny 

Zuber 

115 nadanie stopnia doktora habilitowanego 
 

 

116/2014 

z dnia 28 listopada 

zamknięcia postępowania 

habilitacyjnego 

Szlachcic 

117/2014 

z dnia 28 listopada 

w sprawie dopuszczenia do kolokwium 

habilitacyjnego 

Jerzy Żurko 

118/2014 

z dnia 28 listopada 

w sprawie udzielenia poparcia Radzie 

Instytutu Filozofii o uzyskanie 

uprawnień do nadawania stopnia 

doktora habilitowanego 

 

119/2014 

z dnia 28 listopada  

Uzupełnienia składu Komisji ds. Oceny 

Jakości Kształcenia i Monitorowania 

Losów Absolwentów 

 

120 Zmian w programie nauczania na 

studiach I stopnia socjologii 

 

121/2014 

z dnia 28 listopada 

zatwierdzenia preliminarza z czesnego 

ISM 

 

122/2014 

z dnia 28 listopada 

zatwierdzenia preliminarza z czesnego 

IS 

 

123/2014 

z dnia 28 listopada 

zatwierdzenia preliminarza z czesnego 

IF 

 

 

 


