
Uchwała Nr 1/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 
w sprawie przedstawiania wniosków 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 wnioskom o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów: 

1. Panu dr hab. Bartoszowi Bolechowowi za rozprawę habilitacyjną, cykl publikacji pt. 

Dynamika, anatomia i ewolucja procesów terrorystycznych we współczesnym 
świecie  

2. Panu dr hab. Przemysławowi Żukiewiczowi za rozprawę habilitacyjną, pt. 

Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 
roku. Analiza porównawcza 

3. Pani dr hab. Annie Pacześniak za rozprawę habilitacyjną - cykl publikacji 
Europeizacja partii, systemów partyjnych i rywalizacji politycznej – dynamika 

procesu 

4. Panu dr hab. Pawłowi Turczyńskiemu za rozprawę habilitacyjną  pt. Aspiracje Unii 
Europejskiej jako kreatora ładu międzynarodowego: lata 2005-2012 

5. Panu dr hab. Andrzejowi Polusowi za rozprawę habilitacyjną pt. Relacje pomiędzy 
rządami a NGOs w afrykańskich państwach surowcowych. Przypadek Botswany, 

Ghany i Zambii 

6. Pani dr hab. Marcelinie Zuber za rozprawę habilitacyjną - Jednotematyczny cykl 
publikacji pt. Nauka jako przedmiot zainteresowania badawczego nieklasycznej 

socjologii wiedzy 
7. Panu dr hab. Mateuszowi Błaszczykowi za rozprawę habilitacyjną pt. W 

poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej 

8. Pani dr Berenice Dyczek za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. Kapitał 
kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim 

9. Pani dr Jolancie Klubie za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. Przemiany 

społeczno-ekonomiczne w rolnictwie indywidualnym województwa opolskiego 
po akcesji Polski do UE 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 2/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 stycznia 2015 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. 
Zdzisławowi Zagórskiemu. 

 

 § 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 3/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 stycznia 2015 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 Julicie Makaro stopień naukowego doktora habilitowanego nauk 

społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia pogranicza 
uzasadnienie : 

 Dr Julita Makaro we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę 
postępowania habilitacyjnego wskazała jako osiągnięcie naukowe cykl publikacji 

„Społeczne aspekty sąsiedztw narodowych” oraz pozostały dorobek naukowy.  

 Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie cyklu 
publikacji „Społeczne aspekty sąsiedztw narodowych”, autoreferatu, wykazu 

opublikowanych prac oraz publikacji i zawierają oceną tak osiągnięcia naukowego jak i 
aktywności naukowej Habilitantki oraz stanowisko, że Habilitant ma kwalifikacje do 

samodzielnej pracy naukowo-badawczej. 

 Dorobek naukowy jest w pełni zadowalający. Dotyczy to wszystkich aspektów tego 
dorobku: liczbę prac naukowych, ich jakości oraz wkładu naukowego, objętości a także 

zasięgu oddziaływania. Podobnie sytuacja wygląda w zakresie, osiągnięć organizacyjnych 

oraz dydaktycznych. 
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 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 4/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 stycznia 2015 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 Marii Miczyńskiej-Kowalskiej stopień naukowego doktora 

habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia 
pracy i organizacji. 
uzasadnienie : 
 

Dr Maria Miczyńska-Kowalska we wniosku przekazanym Centralnej Komisji jako podstawę 

postępowania habilitacyjnego wskazała liczący 11 pozycji (w tym 2 monografie autorskie) 
cykl prac z zakresu socjologii pracy i organizacji, a w dalszej kolejności problematyki 

konsumpcji, rodziny, socjalizacji, aksjologii, „przewartościowania wartości” oraz 
dekonstrukcji rzeczywistości w społeczeństwie ponowoczesnym w odniesieniu do 

koncepcji postmodernizmu. Łącznie dorobek dr Miczyńskiej – Kowalskiej, wykazany w 

dokumentacji, liczy 68 publikacji, w tym 12 przygotowanych we współautorstwie 
wydanych w monografiach, czasopismach oraz zagranicznych materiałach 

konferencyjnych. 

Dorobek dr Miczyńskiej-Kowalskiej jest różnorodny, ale konsekwentny w poruszanej 
problematyce z zakresu socjologii pracy i organizacji, a także gospodarki i konsumpcji. 

Jako słabość wskazany został aspekt ilościowy dorobku, brak cytowań i przez to brak 
szerszej znajomości publikacji Habilitantki, a także niski stopień jego 

umiędzynarodowienia (Habilitantka wydała łącznie 14 artykułów, wydanych przede 

wszystkim za naszą wschodnią granicą). Publikacyjna część dorobku (w tym habilitacji) w 
przedłożonych trzech recenzjach oraz dwóch opiniach członków komisji jest w przewadze 

umiarkowanie krytyczna, tym niemniej podkreślone zostały także jej pozytywne strony: 
m.in. konsekwencja dotycząca analizowanej problematyki, wielowymiarowość analizy, 

czy  upowszechnianie dorobku za wschodnią granicą.  

Jeden z członków komisji, prof. Andrzej Szahaj, uznał rozprawę habilitacyjną za 
zdecydowanie niespełniającą wymogów ustawowych, całkowicie nieudaną zarówno ze 

względu na formę, jak i zawartość merytoryczną, zaś jego opinia o pozostałym dorobku 
Habilitantki była bardzo krytyczna, co w rezultacie skłoniło go do jednoznacznego 

uznania, iż dorobek naukowy habilitantki nie uzasadnia wniosku o nadanie jej stopnia 

doktora habilitowanego. 
W przypadku samej rozprawy habilitacyjnej oprócz walorów pozytywnych, do których, 

niektórzy członkowie Komisji zaliczyli m.in. wybór tematu i podjętą próbę analizy 

wartości w wybranych koncepcjach postmodernistycznych, wskazane były również jej 
słabsze strony dotyczące m.in. kwestii interpretacyjnych, braku usystematyzowanej 

analizy, niekiedy braku wyraźnie sprecyzowanego własnego punktu widzenia, czy 
cytowanie z tzw. „drugiej ręki”. Krytycznie oceniony został również zbyt długi tytuł 

rozprawy, który w krótszej wersji byłby z pewnością bardziej trafny. 

Działalność organizacyjna i konferencyjna (w tym udział w projektach badawczych, 26 
wystąpień na konferencjach i udział w komitetach organizacyjnych konferencji 

ogólnopolskich i międzynarodowych) została oceniona pozytywnie. Członkowie Komisji 
wyrazili zgodność w tej sprawie. Podobną ocenę otrzymała działalność dydaktyczna 

Habilitantki. Kariera zawodowa dr Miczyńskiej-Kowalskiej związana jest głównie z trzema 

uczelniami, w ramach których prowadziła i prowadzi zajęcia z wielu przedmiotów m.in. 
socjologii kultury, socjologii konsumpcji i socjologii pracy. Wypromowała znaczną liczbę 

prac licencjackich (ok. 400 prac) oraz była recenzentem ok. 60 prac magisterskich i ok. 

70 prac licencjackich.  



W świetle obowiązującej Ustawy 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 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 5/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 
w sprawie 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 w Instytucie Studiów 

Międzynarodowych n/w wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w semestrze 
letnim r.akad. 2014/15 

- Dr. Wojciecha Kazaneckiego do prowadzenia przedmiotu International Forecasts 

and Simulations (ćwiczenia, 30 godz.) 
- Dr. Rafała Próchniaka do prowadzenia przedmiotu Internet and blogosphere 

(ćwiczenia, 30 godz.) 
 

 § 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 6/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 
w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowcy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej 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 wniosek o zatrudnienie n/w wykładowcy na podstawie 

umowy cywilnoprawnej w semestrze letnim r.akad. 2014/15 na kierunku dyplomacja 
europejska 

- dr Sławomira Tryca, zajęcia dla II roku studiów niestacjonarnych II stopnia na 

kierunku Dyplomacja europejska z przedmiotu Zagraniczna polityka kulturalna: 
konwersatorium  

 
 § 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 7/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 
w sprawie 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 w Instytucie Socjologii n/w 

wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w semestrze letnim r.akad. 2014/15 
- mgr Roberta Przybyły, 180 godz. ćwiczenia, Psychologia społeczna w sytuacji 

zagrożeń; Komunikacja w grupach dyspozycyjnych 

- mgr Michała Banasia, 120 godz. ćwiczenia, Konstytucjonalnoprane podstawy 
bezpieczeństwa,  

- dr Jana Goli 180 godz. ćw, 14 godz. wykład, Administracyjnoprawne zagadnienia 
ochrony mienia publicznego 

 § 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 8/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 
w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie wykładowcy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej 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 wniosek o zatrudnienie w Katedrze Studiów 

Europejskich na podstawie umowy cywilnoprawnej dr Anny Janus w semestrze letnim 
r.akad. 2014/15 (60 godz.) 

 § 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 9/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 
w sprawie ustalenia procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych 

na Wydziale Nauk Społecznych, od semestru letniego 2014/2015, z 

wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, 

co następuje: 
 

 § 1. Od semestru letniego 2014/2015,Ustala się procedurę dyplomowania i 

archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych, z wykorzystaniem 
systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) (zał. nr 1 procedura dyplomowania i 

archiwizacji; zał. nr 2 o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

   podpis 

  



 Załącznik nr 1 do uchwały 

RWNS nr 9 z dnia 30.01.2015 
Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk 

Społecznych, od semestru letniego 2014/2015, z wykorzystaniem systemu 
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)  

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), Regulaminu studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 

września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188), 
Zarządzenia Nr 81/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 

w sprawie procedury wprowadzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie 

Plagiat w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Zarządzenia Nr 122/2014 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

Procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD), uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych U.Wr. nr 
9/2015 z dnia 30.01.2015 r. wprowadza się co następuje: 

 

§ 1 
1. Wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych, warunki dopuszczenia studenta do 

egzaminu dyplomowego, formę i zakres egzaminu dyplomowego, skład komisji 
przeprowadzającej egzamin dyplomowy oraz organizację i przebieg egzaminu 

dyplomowego regulują odrębne przepisy. 

 
2. Egzaminy dyplomowe przeprowadzane są w sesji egzaminacyjnej podstawowej i 

poprawkowej. 

 
3. Praca dyplomowa podlega weryfikacji w systemie antyplagiatowym zgodnie z 

odrębnymi regulacjami. 
§ 2 

Dostęp do systemu APD jest możliwy po zalogowaniu na stronie internetowej 

apd.uni.wroc.pl lub na stronie internetowej usosweb.uni.wroc.pl. 
 

§ 3 
1. Promotor zobowiązany jest nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem 

egzaminu dyplomowego, przekazać do dziekanatu własnoręcznie podpisane zgłoszenia o 

planowanych obronach, na wzorze wydrukowanym z  systemu APD. Informacja 
sporządzana jest odrębnie dla każdego studenta i zawiera: 

1) imię (imiona), nazwisko i numer albumu studenta; 

2) tytuł pracy dyplomowej w języku oryginału; 

3) skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy w szczególności: 

a) imię (imiona)i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy 

promotora;  

b) imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy 

recenzenta; 

c) imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy 

przewodniczącego; 

     4) planowaną datę egzaminu dyplomowego. 

 

2. Pracownik dziekanatu, w terminie do 3 dni od otrzymania od promotora informacji, 
o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest wprowadzić do systemu USOS:  

1) tytuł pracy dyplomowej w języku oryginału; 

2) skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy w szczególności: 

a) imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy 

promotora;  



b) imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy 

recenzenta; 

c) imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy 

przewodniczącego; 

3) planowaną datę egzaminu dyplomowego; 

 
3. Student, w terminie do 3 dni po wprowadzeniu do systemu USOS danych przez 

pracownika dziekanatu, zobowiązany jest  do wprowadzenia do systemu APD:  

1) nazwy języka, w którym został złożony oryginał pracy dyplomowej; 

2) tytułu pracy dyplomowej w języku polskim, jeżeli językiem oryginału pracy jest 

język obcy – maksymalny limit znaków 300; 

3) zwięzłego streszczenia pracy w języku polskim, jeżeli językiem oryginału jest 

język polski oraz zwięzłego streszczenia pracy w języku polskim i języku 

oryginału, jeżeli praca dyplomowa przygotowana jest w innym języku niż polski – 

maksymalny limit znaków 4000; 

4) słów kluczowych w języku polskim, jeżeli językiem oryginału jest język polski oraz 

słów kluczowych w języku polskim i w języku oryginału, jeżeli językiem pracy jest 

język obcy – maksymalny limit znaków 1000; 

5) wersji elektronicznej pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku         

w formacie PDF. W pracach dyplomowych zawierających załączniki należy 

wprowadzić je do systemu APD w postaci dodatkowego spakowanego załącznika 

(ZIP, RAR, 7Z, GZIP). Nazwa pliku nie może zawierać znaków diakrytycznych; 

6) tłumaczenia na język angielski tytułu pracy dyplomowej, jeżeli językiem oryginału 

jest język polski, o ile zamierza ubiegać się o odpis dyplomu w języku angielskim. 

 

4. Promotor, w terminie do 3 dni od wprowadzenia przez studenta danych, o których 
mowa w ust. 3, zobowiązany jest do zatwierdzenia pracy dyplomowej w systemie APD; 

 

5. Promotor, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia pracy dyplomowej w systemie APD, 

zobowiązany jest do wypełnienia oraz zatwierdzenia w systemie APD formularza 
oceny pracy dyplomowej (recenzja pracy dyplomowej); 

 

6. Recenzent, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia przez promotora pracy dyplomowej 
w systemie APD, zobowiązany jest do wypełnienia oraz zatwierdzenia w systemie 

APD formularza oceny pracy dyplomowej (recenzja pracy dyplomowej); 

 

Niewypełnienie przez promotora i recenzenta powyższych czynności uniemożliwi 

studentowi wydrukowanie pracy dyplomowej i jej rejestrację w dziekanacie. 

 

§ 4 
1. Student, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu 

dyplomowego, po zatwierdzeniu w systemie APD pracy przez promotora, składa w 

dziekanacie: 

a)  jeden egzemplarz pracy dyplomowej wraz z załącznikami (drukowane 

dwustronnie z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi stron 

przydzielonymi przez system APD, czcionką nie większą niż 12, z odstępami 

między wierszami nie większymi niż 1,5), oprawiony w cienki karton i 

papierowy grzbiet w kolorze fioletowym, 

b) zapis pracy dyplomowej na nośniku elektronicznym w cienkiej kopercie 

opisanej przez autora pracy (płyta CD w dwóch formatach: TXT w kodowaniu 

UTF8 – dla sprawdzenia w celu weryfikacji w systemie Plagiat oraz w formacie 

PDF);   



 

2. Student składa wraz z pracą dyplomową, o której mowa w ust. 1, podpisane i trwale 

złączone z pracą oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej. Wzór 

oświadczenia o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej określa załącznik nr 1.  

 

§ 5 

1. Pracownik dziekanatu, zobowiązany jest sprawdzić przed egzaminem dyplomowym:  

1) czy praca dyplomowa studenta i dane, o których mowa w § 3 ust. 3 zostały 

wprowadzone do systemu APD;  

2) czy praca dyplomowa wprowadzona przez studenta została zatwierdzona przez 

promotora w systemie APD, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 pkt 1; 

3) czy do systemu APD zostały wprowadzone recenzje zgodnie z postanowieniami             

§ 3 ust. 4 pkt 2 i § 3 ust. 5 pkt 1; 

4) sprawdzenia pracy dyplomowej w systemie Plagiat oraz dołączenie do akt 

studenckich wydruku raportu podobieństwa serwisu antyplagiatowego; 

5) czy wersja papierowa pracy dyplomowej, o której mowa w § 4, złożona                           

w dziekanacie przez studenta jest zgodna z wersją elektroniczną zamieszczoną                 

w systemie APD. Sprawdzenie wersji papierowej pracy dyplomowej z wersją 

elektroniczną następuje poprzez weryfikację numerów kontrolnych stron 

przydzielonych przez system APD.  

 

§ 6 
1. Przed egzaminem dyplomowym studenta, w terminie najpóźniej 3 dni przed 

wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, po spełnieniu wszystkich warunków 
dopuszczających, określonych w § 3-5, pracownik dziekanatu przygotowuje wydruk z 

systemu USOS protokołu egzaminu dyplomowego zawierający dane określone w § 3 

ust.2. 
 

2. Po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego, komisja składa w dziekanacie, w 
terminie najpóźniej 3 dni po egzaminie, recenzje oraz protokół egzaminu dyplomowego 

zawierający w szczególności:  

1) tytuł pracy dyplomowej; 

2) ocenę pracy dyplomowej; 

3) datę egzaminu;  

4) imię (imiona) i nazwisko studenta;  

5) numer albumu;  

6) imiona i nazwiska, podpisy oraz tytuły naukowe, stopnie naukowe lub tytuły 

zawodowe członków komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy; 

7) treść zadanych pytań i uzyskane oceny; 

8) średnią ocen uzyskaną w okresie studiów; 

9) ocenę z egzaminu dyplomowego; 

10) ostateczny wynik studiów; 

11) uzyskany tytuł zawodowy.  

 
§ 7 

 
Pracownikami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu APD i 

przestrzeganie stosowania procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z 

wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w Instytucie/Katedrze 
są właściwi Dyrektorzy ds. Nauczania.  

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu APD na Wydziale sprawuje 
Prodziekan ds. Nauczania. 

  



Załącznik Nr 2 do uchwały 

RWNS nr 9 z dnia 30.01.2015 

 

................................................... 
(imiona i nazwisko) 

………………………………………………………….. 
(adres zameldowania) 

……………………………………………………………           …................................................... 
                  (aktualny adres do korespondencji)                                                            (numer PESEL) 

................................................... 
                                (adres e-mail) 

................................................... 
(wydział) 

................................................... 
(kierunek studiów) 

...................................................            ................................................... 
                         (rodzaj i forma studiów)*                                                                  (numer albumu) 

 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej 
 

Niniejszym oświadczam, że złożoną do oceny pracę dyplomową zatytułowaną: 

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

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

wykonałem(am) samodzielnie pod kierunkiem promotora: 

............................................................................................................................ 
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 późniejszymi zmianami), oraz że treść 

pracy dyplomowej przedstawionej do obrony, zawarta na przekazanym nośniku 

elektronicznym, jest identyczna z jej wersją drukowaną. 
 

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

               (rrrr – mm - dd)                                                       (czytelny podpis) 

 

 
*) 
rodzaj:  

I stopnia (licencjackie, inżynierskie)  -  I st. 

II stopnia     -  II st.  

jednolite magisterskie    -  jmgr  
forma: 

stacjonarne  – st. 

niestacjonarne – nst.  
 



Uchwała Nr 10/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 
w sprawie ustalenia limitu przychodów własnych wewnętrznych 

przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń  

pracowników Wydziału w roku 2015 

 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Ustala się planowaną kwotę 2 821 233 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 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

   podpis 

 



Uchwała Nr 11/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 
w  sprawie określenia zasad rekrutacji oraz ustalenia limitów przyjęć na 

Studiach Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się zasady rekrutacji  i limity przyjęć na r. akad. 2015/16 na 
Studia Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii (studia stacjonarne i 

niestacjonarne) 

 
 § 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 12/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 
w  sprawie zmian w zasadach rekrutacji na kierunek filozofia  

 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wprowadza się zmiany w zasadach rekrutacji na r. akad. 2015/16 na 

kierunek studiów filozofia studia II stopnia. 
 

 § 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 13/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 
w  sprawie utworzenia od r. akad. 2015/16, nowej specjalności Global Security 

na kierunku politologia studia stacjonarne anglojęzyczne I stopnia  

 
 

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. 2015/16 tworzy się nową specjalność Global Security na 
kierunku politologia studia stacjonarne, anglojęzyczne, I stopnia (program specjalności 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 14/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 stycznia 2015 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 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 Wydziału 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 15/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 stycznia 2015 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 Eugeniuszowi Moczukowi stopień naukowego doktora 

habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia 
problemów społecznych 
uzasadnienie : 

Dr Eugeniusz Moczuk we wniosku przekazanym do Rady Wydziału Nauk 

Społecznych U.Wr. jako podstawę postępowania wskazała monografię pt. Policja. 

Socjologiczne studium funkcjonowania instytucji 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 Wydziału 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 16/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w sprawie rekomendacji wniosków o przyznanie stypendium MNiSW  

dla wybitnych młodych naukowców 

 
Na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 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, (Dz. U. Nr 179, poz. 1204, z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Rekomenduje się wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców: 
- dr hab. Andrzeja Polusa 

- dr hab. Przemysława Żukiewicza 
- dr Michała Cebuli 

- dr Doroty Leszczyny 

- mgr Barbary Pancziszko 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu wnioski przyjęto jednomyślnie. 

 
 

      

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczy Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 

 
 

podpis 

  



Uchwała Nr 17/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w sprawie odmowy udzielenia 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. Odmawia się udzielenia poparcia dla wniosku o nadanie tytułu profesora Pani 
dr hab. Danucie Zalewskiej. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie: 
 Dr hab. Danuta Zalewska we wniosku przekazanym do Rady Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego wskazała jako osiągnięcie naukowe monografię 

pt. Zbuntowane pokolenie oraz pozostały dorobek naukowy.  
 Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 

dorobku naukowego, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, publikacji oraz dorobku 

dydaktyczno-organizacyjnego i zawierają ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i 
aktywności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej Kandydata do tytułu profesorskiego 

oraz stanowisko, że Kandydat nie spełnia wymogów. 
 Recenzenci uznali, iż dorobek naukowy nie jest w pełni zadowalający. Dotyczy to 

wszystkich aspektów tego dorobku: liczby prac naukowych, ich jakości oraz wkładu 

naukowego w rozwój dyscypliny, objętości a także zasięgu oddziaływania.  
Pozytywnie oceniono osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne oraz promowanie 

młodej kadry. 
Na podstawie recenzji sporządzonych w przedmiotowym postępowaniu, w ślad za 

negatywną opinią Komisji, Rada Wydziału Nauk Społecznych, podjęła uchwałę o odmowie 

udzielenia poparcia wnioskowi o nadanie tytułu profesora. 
 

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

Uchwała nie jest prawomocna: 

Na podstawie art. 27 ust. 5 w zw. 21 ust. 1  i art. 20 ust. 3 Ustawy o stopniach i tytule 
naukowym …, od przyjętej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji za 

pośrednictwem Rady Wydziału. 

Termin na wniesienie odwołania 30 dni od otrzymania w formie pisemnej zawiadomienia. 
 

 
      

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
Przewodniczy Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 18/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w sprawie powołania komisji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  

dr hab. Janowi Maciejewkiemu 

 
Na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 

października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014, poz. 1383), Rada Wydziału Nauk 

uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Powołuje się Komisję w składzie: 

prof. dr hab. Zbigniew Kurcz – przewodniczący 
prof. dr hab. Wiesław Bokajło 

prof. dr hab. Andrzej Jabłoński 
w celu przygotowania projektów uchwał dotyczących czynności postępowania o nadanie 

tytułu profesora – dr hab. Janowi Maciejewskiemu. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

      
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
Przewodniczy Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
 

 
podpis 

  



 

Uchwała Nr 19/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 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 Pani dr Ewy 

Krawczak. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie: 
 Dr Ewa Krawczak we wniosku przekazanym do Rady Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego jako podstawę postępowania habilitacyjnego wskazała jako 

osiągnięcie naukowe monografię pt. Konteksty polskiej socjologii sztuki oraz pozostały 
dorobek naukowy.  

 Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 
monografii pt. Konteksty polskiej socjologii sztuki, autoreferatu, wykazu opublikowanych 

prac oraz publikacji i zawierają ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności 

naukowej Habilitantki.  
Dwoje z recenzentów przedstawiło jednoznaczne stanowisko, że Habilitantka nie 

ma kwalifikacji do samodzielnej pracy naukowo-badawczej. Jeden z recenzentów pomimo 

krytycznej oceny warunkowo dopuszczał Habilitantkę do dalszych etapów przewodu 
habilitacyjnego. Odrębną opinię przedstawił tylko jeden z recenzentów. 

Na podstawie recenzji sporządzonych w przedmiotowym postępowaniu, w ślad za 
negatywną opinią Komisji, Rada Wydziału Nauk Społecznych, podjęła uchwałę o odmowie 

dopuszczenia dr Ewy Krawczak do kolokwium habilitacyjnego. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest nie jest prawomocna. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 w zw. art. 18 ust. 2 pkt 3 Ustawy o stopniach i tytule 

naukowym …, od przyjętej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji za 
pośrednictwem Rady Wydziału. 

Termin na wniesienie odwołania 30 dni od otrzymania w formie pisemnej zawiadomienia. 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

 

 

  



Uchwała Nr 20/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w sprawie udzielenia poparcia Radzie Instytutu Politologii w związku z 

wystąpieniem do Centralnej Komisji o przyznanie uprawnień do nadawania 

stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce publicznej 
 

 

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 Politologii o wystąpienie do 
Centralnej Komisji o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk 

społecznych w dyscyplinie nauk o polityce publicznej. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych w głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto większością 

głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 21/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

na Wydziale Nauk Społecznych 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, uchwały Senatu UWr. 

68/2011 Kodeks Wskazań Etycznych, mając na uwadze dobre obyczaje w nauce, Kodeks 

Etyki Pracownika Naukowego przyjęte przez Polską Akademię Nauk w 2012 r., Kodeks 
etyki socjologa, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, 

co następuje: 
 

  

 § 1. Zatwierdza się Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. Regulamin 
Zał. nr 1 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
   podpis 

  



Załącznik nr 1 do Uchwały RW nr 21/2015 

z dnia 27 lutego 2015 r. 
Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
I. Powołanie Komisji 

1. Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych wybierana jest przez Radę Wydziału na 

okres trwania kadencji władz wydziału. 
2. Komisja składa się z co najmniej 3 członków.  

3. Rada Wydziału dokonuje wyboru przewodniczącego Komisji spośród członków Rady 

Wydziału, w tym co najmniej trzech członków Komisji reprezentujących dyscypliny nauki: 
filozofię, nauki o polityce oraz socjologię. 

4. Rada Wydziału odwołuje członków Komisji:  
a) na wniosek członka Komisji, 

b) na wniosek Przewodniczącego Komisji, w przypadku gdy członek Komisji naruszy 

zasady etyczne, obowiązujące nauczyciela akademickiego. 
5. Członek Komisji powinien zaniechać brania udziału w opiniowaniu projektu 

badawczego, w którego przygotowanie jest osobiście zaangażowany. 
II. Zadania i zasady działania Komisji 

1. Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych pod kątem ich 

zgodności z zasadami etyki, respektujące ochronę dóbr osobistych uczestników projektu 
badawczego (badających i badanych), ochronę praw autorskich, a także ochronę danych 

osobowych. 

2. Komisja weryfikuje zgodność projektów badawczych ze standardami etycznymi oraz 
celowości i ich wykonalności w zakresie filozofii, nauk o polityce oraz socjologii . 

3. Komisja weryfikuje zgodność projektów badawczych w zakresie filozofii, nauk o 
polityce oraz socjologii ze standardami etycznymi oraz celowości ich wykonalności 

(projektów badawczych w aspektach etycznych).   

4. Komisja opiniuje wyłącznie projekty badań pracowników i doktorantów Wydziału Nauk 
Społecznych U.Wr.,  na podstawie ich krótkich opisów (wniosek stanowi załącznik nr 

2). 
5. Zgłoszone projekty naukowe mogą być realizowane jedynie po uprzednim wydaniu 

przez komisję  opinii  pozytywnej.  

6. W przypadku projektów realizowanych przez magistrantów i doktorantów 
odpowiedzialność za etyczną stronę badań spoczywa na promotorze. 

7. Komisja może: 
- wyrazić zgodę na przeprowadzenie badań, 

- nie wyrazić takiej zgody,  

albo 
- może wydać zgodę warunkową zastrzegając konieczność dokonania zmian w 

projekcie badań. 

7. Tryb prac Komisji uzależniony jest od terminów składania wniosków.  
III. Warunki rekomendacji Komisji:  

1. Zainteresowany badacz składa wniosek o wyrażanie opinii o projekcie badawczym 
zgodnie z załączonym wzorem.  

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

- informacje o etycznych aspektach projektu (pozyskiwanie danych osobowych, 
respektowanie praw autorskich, dóbr osobistych itp.);. 

- informację przeznaczoną dla osób badanych, zawierającą dane o celach i sposobie 
przeprowadzenia badania; 

- wyszczególnienie narzędzi badawczych; 

- opis procedury badania; 
3.  W miarę możliwości z uwagi na przedmiot i charakter badania  jego uczestnicy 

powinni uzyskiwać informację o celu badań; 

4. Osoby badane muszą mieć zagwarantowaną anonimowość i poufność. 
5. Członkowie Komisji zapoznają się z przedłożoną dokumentacją i dokonują oceny 

projektu w terminie 7 dni ). Komisja podejmuje uchwałę wyrażającą opinię większością 



głosów, przy udziale w głosowaniu więcej niż połowy składu Komisji, przy czym udział w 

głosowaniu musi wziąć udział więcej niż połowy składu Komisji. 
6. W przypadku istotnych wątpliwości dotyczących wniosku Komisja może zwrócić się do 

Wnioskodawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie, z zastrzeżeniem , że w przypadku jego 
nieuzupełnienia wniosek nie uzyska opinii pozytywnej. . 

7. W głosowaniu nad wnioskiem mogą być oddane wyłącznie głosy za przyjęciem albo 

odrzuceniem opinii, w głosowaniu tajnym lub jawnych w zależności od decyzji Komisji. 
8. Opinia pozytywna oznacza, że projekt badawczy spełnia wymogi etyczne i może być 

realizowany. 

9. Powodem niewyrażenia zgody na przeprowadzenie badań jest ich zasadnicza 
niezgodność z normami etycznymi oraz powodującą naruszanie godności badanych lub 

powodującą ewentualne powstanie szkody w mieniu. 

  



 

załącznik nr 2 do Uchwały RW nr 21/2014 dnia 27 lutego 2015 r.  
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

KOMISJA DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH 

Cześć A: Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko kierownika projektu:  

Tytuł/stopień naukowy 

Wydział/instytut/katedra: 

Adres e-mail: 

Telefon: 

 

Cześć B: Informacje o projekcie 

Tytuł projektu: 

Streszczenie projektu (nie więcej niż 1800 znaków) 

 

Cel projektu i jego uzasadnienie naukowe (nie więcej niż 1800 znaków): 

 

Charakterystyka badanej próby (wiek badanych, liczba uczestników, sposób rekrutacji 

do badań)1 

 

Metodyka badań: 

1. Narzędzia badawcze (nazwy i autorzy testów, kwestionariuszy, ankiet wraz z 

informacją o realnym czasie trwania badania)2 

                                                 
1  Wnioskodawca ma obowiązek poinformować osobę badaną o celu badania, dobrowolności 

uczestnictwa w badaniach, poufności i/lub anonimowości danych, możliwości rezygnacji z udziału w 

badaniach bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji w każdym momencie badania oraz zapewnić, że 

zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. W przypadku badań 

eksperymentalnych, wymienione powyżej aspekty instrukcji do badań pozostają takie same poza 

ukrytym celem badań, który badacz ujawnia w trakcie sesji wyjaśniającej 
 

2  Jeśli wnioskodawca nie korzysta z wystandaryzowanych i powszechnie używanych narzędzi 

badawczych, lecz posługuje się narzędziem stworzonym przez siebie bądź przetłumaczonym z języka 

obcego na użytek niniejszego badania, wymagane jest przedstawienie narzędzia jako załącznika do 

niniejszego formularza; w przypadku zbierania danych przy użyciu programu komputerowego, 
skonstruowanego specjalnie na użytek niniejszego badania wymagane jest załączenie dokładnego 

opisu procedury komputerowej. 
 



 

2. Badania eksperymentalne (dokładny opis procedury eksperymentalnej, treść 

instrukcji maskującej, czas trwania badania, informacje przekazane badanym w 
trakcie sesji wyjaśniającej) 

 

Inne aspekty planowanych badań, które mogą budzić kontrowersje natury etycznej: 

 

 

Cześć C: Informacja o zasadach uzyskiwania pisemnej zgody na udział w 

badaniach 

 

1. W przypadku osób małoletnich lub pozbawionych zdolności do czynności 

prawnych wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawych na 
uczestnictwo w badaniach, wyrażona podpisem na przygotowanym przez 

wnioskodawcę formularzu zgody 

2. Aby uzyskać pozwolenie na wgląd w dane poufne, takie jak np. historia choroby 
osoby badanej bądź wywiad z jej lekarzem/terapeutą należy przygotować dwa 

formularze zgód: (1) formularz zgody na wgląd w dane poufne, określający 
precyzyjnie, jakie dane poufne będą przedmiotem zainteresowania wnioskodawcy 

i w jakim celu zamierza je wykorzystać; (2) formularz zgody na uczestnictwo w 

badaniach 
3. W przypadku dokumentacji audiowizualnej należy, jak powyżej, przygotować 

formularz zgody na nagrywanie osoby badanej oraz oddzielnie formularz zgody 
na uczestnictwo w samych badaniach 

4. Zgody powinny być napisane językiem prostym, zrozumiałym dla odbiorcy, 

zawierać podstawowe informacje o osobie, która będzie przeprowadzać badania 
(imię, nazwisko, zawód, miejsce pracy), krótki i zrozumiały opis celu badania, 

stosowane metody; informację o poufności i/lub anonimowości danych, o 

możliwości wycofania się z badania na każdym jego etapie bez ponoszenia 
jakichkolwiek konsekwencji 

5. Formularz zgody należy przekazać Komisji ds. Etyki Badań Naukowych jako 
załącznik do niniejszego dokumentu 

6. Nie jest wymagana pisemna zgoda osoby pełnoletniej na udział w badaniach, w 

przypadku gdy badania te są anonimowe.  

 

 

  



 

Uchwała Nr 22/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 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 zatrudnienie dr 
Małgorzaty Maciejewskiej w Instytucie Socjologii, na stanowisko adiunkta, w wymiarze 

1/8 etatu, na czas określony w oparciu o umowę o pracę, w ramach projektu PRECARIR. 

 
 § 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 23/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w sprawie 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 w Instytucie Studiów 

Międzynarodowych n/w wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w semestrze 
letnim r.akad. 2014/15 

- Dr. Roberta Foksa do prowadzenia przedmiotu Logistyka w sytuacjach kryzysowych 154 

godz. 
- dr Marka Musioła do prowadzenia zajęć z przedmiotu : Regional Security Complex in 

Central Asia: 30 godz. 
 

 § 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 24/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w sprawie 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 wniosek o zatrudnienie w Instytucie Socjologii n/w 

mgr Łukasza Piekaja na podstawie umowy cywilnoprawnej w semestrze letnim r.akad. 
2014/15 w celu prowadzenia zajęcia z przedmiotu Administracyjno-prawne zagadnienia 

ochrony mienia publicznego, ćwiczenia, łącznie 80 godzin, na kierunku studiów:  

Socjologia grup dyspozycyjnych, studia I stopnia. 
 

 § 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 25/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w  sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania i zatwierdzenia 

programu studiów na Studiach Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i 

Socjologii 
 

 

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

 
 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie nauczania i nowy program obowiązujący 

od r.akad 2015/16 na Studiach Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii 

(studia stacjonarne i niestacjonarne).  
 § 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 26/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w  sprawie uzupełnienia zasad rekrutacji na Studiach Doktoranckich Nauk o 

Polityce, Filozofii i Socjologii 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się uzupełnienia w zasadach rekrutacji na r. akad. 2015/16 na 
Studia Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii (studia stacjonarne i 

niestacjonarne) przyjęte uchwałą nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 
 § 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 27/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach rekrutacji na kierunku studiów 

socjologia studia II st. 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się zmiany w zasadach rekrutacji na r. akad. 2015/16 na kierunku 
studiów socjologia studia stacjonarne II stopnia. 

 

 § 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 28/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach rekrutacji  

 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się zmiany w zasadach rekrutacji na r. akad. 2015/16 na kierunku 

studiów socjologia grup dyspozycyjnych studia stacjonarne I stopnia oraz wprowadza się 
zmiany w zasadach rekrutacji dla kandydatów z tzw. „starą maturą” na kierunkach 

studiów: socjologia grup dyspozycyjnych studia stacjonarne I stopnia; socjologia studia 

stacjonarne I stopnia; praca socjalna studia I stopnia. 
 

 § 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 29/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w  sprawie utworzenia od r. akad. 2015/16, nowego kierunku studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia - Zarządzanie projektami 

społecznymi 
 

 
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. 2015/16 tworzy się nowy kierunek studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych I stopnia – Zarządzanie projektami społecznymi (program studiów 

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 30/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 r. 

 
w sprawie utworzenia od r. akad. 2015/16, nowego kierunku studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia - Zarządzanie bezpieczeństwem 

państwa 
 

 

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. 2015/16 tworzy się nowy kierunek studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych II stopnia – Zarządzanie bezpieczeństwem państwa (program studiów 

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 

  



 

 

I. Powołanie Komisji … 

1. Komisja ds. Etyki Badań Naukowych wybierana jest przez Radę Wydziału na czas 

trwania kadencji władz wydziału. 

2. Rada Wydziału wybiera przewodniczącego komisji, którym może zostać jedynie 
członek Rady Wydziału oraz przynajmniej 3 członków Komisji, reprezentujących 

dyscypliny nauki: filozofię, nauki o polityce, socjologię. 
3. Rada Wydziału odwołuje członków Komisji w sytuacji: 

a) na wniosek członka Komisji 

b) na wniosek Przewodniczącego Komisji, w przypadku gdy członek Komisji naruszy 
zasady etyczne, obowiązujące nauczyciela akademickiego 

4. Członek Komisji powinien zaniechać w opiniowaniu projektu badawczego, w którego 

przygotowanie jest zaangażowany osobiście. 

II. Zasady działania Komisji 

1. Zadaniem komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych pod kątem ich 

zgodności z zasadami etyki w zakresie respektowania praw ochrony dóbr osobistych 
uczestników projektu badawczego (badających i badanych).  

2. Komisja weryfikuje zgodność projektów badawczych w zakresie filozofii, nauk o 

polityce, socjologii ze standardami etycznymi oraz celowości i wykonalności projektów 
badawczych w aspektach etycznych.  

3. Komisja nie ocenia naukowej wartości prowadzonych badań, ale jedynie ich aspekt 
etyczny 

4. Komisja opiniuje wyłącznie projekty badań pracowników i doktorantów Wydziału Nauk 

Społecznych U.Wr.,  na podstawie ich krótkich opisów (wniosek załącznik nr 1). 
5. Zgłoszone projekty naukowe mogą być realizowane tylko wtedy, gdy komisja wyda 

opinię pozytywną.  
Komisja może: 

- wyrazić zgodę na przeprowadzenie badań, 

- nie wyrazić takiej zgody,  

- może też wydać zgodę warunkową zastrzegając konieczność dokonania zmian w 

procedurze. 

7. Tryb prac Komisji uzależniony jest od terminów składania wniosków 

III. Warunki rekomendacji komisji: 

1. Zainteresowany badacz składa wniosek o wyrażanie opinii o projekcie badawczych 

zgodnie z załączonym wzorem. 
2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

- informacje o etycznych aspektach projektu (pozyskiwanie danych osobowych, 

respektowanie praw autorskich itp.); 
- informację przeznaczoną dla osób badanych, zawierającą dane o celach i sposobie 

przeprowadzenia badania; 
- wyszczególnienie narzędzi badawczych; 

- opis procedury badania; 

3.  o ile to możliwe z uwagi na przedmiot i charakter badania, uczestniczy powinni 
uzyskiwać informację o celu badań; 

4. Osoby badane mają zagwarantowaną anonimowość i dyskrecję. 

5. Członkowie Komisji zapoznają się z przedłożoną dokumentacją i dokonują oceny 
projektu. Komisja przyjmuje uchwałę wyrażającą opinię większością głosów, przy udziale 

w głosowaniu ponad połowy składu komisji.  
6. W sytuacjach istotnych niejasnych Komisja może zwrócić się do Wnioskodawcy z 

prośbą o uzupełnienie wniosku. 



7. W głosowaniu mogą być oddane wyłącznie głosy za przyjęciem albo odrzuceniem 

opinii. 
8. Opinia pozytywna oznacza, że projekt badawczy spełnia wymogi etyczne i może być 

realizowany. 
9. Powodem niewyrażenia zgody na przeprowadzenie badań jest ich zasadnicza 

niezgodność z normami etycznymi oraz ochrona godności badanych lub zapobieganie 

ewentualnym szkodom. 
 

 



Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
KOMISJA DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH 

 

Cześć A: Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko kierownika projektu:  

Tytuł/stopień naukowy 

Wydział/instytut/katedra: 

Adres e-mail: 

Telefon: 

 

Cześć B: Informacje o projekcie 

Tytuł projektu: 

Streszczenie projektu (nie więcej niż 1800 znaków) 

 
 

Cel projektu i jego uzasadnienie naukowe (nie więcej niż 1800 znaków): 
 

 

Charakterystyka badanej próby (wiek badanych, liczba uczestników, sposób rekrutacji 
do badań)3 

 

 

Metodyka badań: 

1. Narzędzia badawcze (nazwy i autorzy testów, kwestionariuszy, ankiet wraz z 
informacją o realnym czasie trwania badania)4 

 

 

2. Badania eksperymentalne (dokładny opis procedury eksperymentalnej, treść 

instrukcji maskującej, czas trwania badania, informacje przekazane badanym w 
trakcie sesji wyjaśniającej) 

 

 

Inne aspekty planowanych badań, które mogą budzić kontrowersje natury etycznej: 

 
 

 

 

Cześć C: Informacja o zasadach uzyskiwania pisemnej zgody na udział w 

badaniach 

 

 

                                                 
3 Wnioskodawca ma obowiązek poinformować osobę badaną o celu badania, dobrowolności 

uczestnictwa w badaniach, poufności i/lub anonimowości danych, możliwości rezygnacji z udziału w 

badaniach bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji w każdym momencie badania oraz zapewnić, że 
zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. W przypadku badań 

eksperymentalnych, wymienione powyżej aspekty instrukcji do badań pozostają takie same poza 
ukrytym celem badań, który badacz ujawnia w trakcie sesji wyjaśniającej 
4 Jeśli wnioskodawca nie korzysta z wystandaryzowanych i powszechnie używanych narzędzi 

badawczych, lecz posługuje się narzędziem stworzonym przez siebie bądź przetłumaczonym z języka 

obcego na użytek niniejszego badania, wymagane jest przedstawienie narzędzia jako załącznika do 

niniejszego formularza; w przypadku zbierania danych przy użyciu programu komputerowego, 

skonstruowanego specjalnie na użytek niniejszego badania wymagane jest załączenie dokładnego 
opisu procedury komputerowej. 



1. W przypadku osób małoletnich lub pozbawionych zdolności do czynności 

prawnych wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawych na 
uczestnictwo w badaniach, wyrażona podpisem na przygotowanym przez 

wnioskodawcę formularzu zgody 
2. Aby uzyskać pozwolenie na wgląd w dane poufne, takie jak np. historia choroby 

osoby badanej bądź wywiad z jej lekarzem/terapeutą należy przygotować dwa 

formularze zgód: (1) formularz zgody na wgląd w dane poufne, określający 
precyzyjnie, jakie dane poufne będą przedmiotem zainteresowania wnioskodawcy 

i w jakim celu zamierza je wykorzystać; (2)formularz zgody na uczestnictwo w 

badaniach 
3. W przypadku dokumentacji audiowizualnej należy, jak powyżej, przygotować 

formularz zgody na nagrywanie osoby badanej oraz oddzielnie formularz zgody 
na uczestnictwo w samych badaniach 

4. Zgody powinny być napisane językiem prostym, zrozumiałym dla odbiorcy, 

zawierać podstawowe informacje o osobie, która będzie przeprowadzać badania 
(imię, nazwisko, zawód, miejsce pracy), krótki i zrozumiały opis celu badania, 

stosowane metody; informację o poufności i/lub anonimowości danych, o 
możliwości wycofania się z badania na każdym jego etapie bez ponoszenia 

jakichkolwiek konsekwencji 

5. Formularz zgody należy przekazać Komisji ds. Etyki Badań Naukowych jako 
załącznik do niniejszego dokumentu 

6. Nie jest wymagana pisemna zgoda osoby pełnoletniej na udział w badaniach, w 

przypadku gdy badanie te są anonimowe.  
 

 

  



Uchwała Nr 31/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 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 Katarzyny Ewy Dojwy-Turczyńskiej 

 
 § 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 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 32/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 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 Katarzynie Ewie Dojwie-Turczyńskiej stopień naukowy doktora 

habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia 
wojska. 
Uzasadnienie : 

Dr Katarzyna Ewa Dojwa-Turczyńska we wniosku przekazanym do Rady Wydziału 

Nauk Społecznych U.Wr. jako podstawę postępowania wskazała monografię pt. Kobiety w 

grupach dyspozycyjnych 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. Odmienne 

zdanie przedstawił jeden z recenzentów. 

W świetle obowiązującej Ustawy, 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 Wydziału 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

podpis 

  



Uchwała Nr 33/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 marca 2015 r. 

 
w sprawie rekomendacji wniosku o przyznanie stypendium MNiSW  

dla wybitnych młodych naukowców 

 
Na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 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, (Dz. U. Nr 179, poz. 1204, z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk uchwala, co 

następuje: 
 

 § 1. Rekomenduje się wniosek dr Piotra Pieńkowskiego o przyznanie stypendium 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

W głosowaniu wnioski przyjęto jednomyślnie. 

 
 

      

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczy Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 

 
 

podpis 

  



Uchwała Nr 34/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 marca 2015 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie 

Studiów Międzynarodowych 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

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

Larysy Leszczenko na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
 

 § 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 35/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 marca 2015 r. 

 
w sprawie utworzenia w strukturze Instytutu Socjologii Pracowni Ośrodek 

Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza 

 

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

 
§ 1. Z dniem 1 marca 2015 r. tworzy się w strukturze Instytutu Socjologii Pracownia 

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza 

§ 2. Rekomenduje się dr Elżbietę Opiłowską do objęcia funkcji Kierownika pracowni 
Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza  

§ 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 36/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 marca 2015 r. 

 
w  sprawie zamknięcia od r. akad. 2015/16 specjalności Studia nad 

Bezpieczeństwem Globalnym oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Europejskim 

na kierunku stosunki międzynarodowe studia stacjonarne i niestacjonarne II 
stopnia  

 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od roku akad. 2015/16 zamyka się specjalności: Studia nad 

Bezpieczeństwem Globalnym oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Europejskim na 
kierunku studiów stosunki międzynarodowe studia stacjonarne i niestacjonarne, II 

stopnia.  
 

 § 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 37/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 marca 2015 r. 

 
w  sprawie utworzenia od r. akad. 2015/16, nowej specjalności Studia 

Regionalne i Rozwojowe na kierunku stosunki międzynarodowe studia 

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia  
 

 

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. 2015/16 tworzy się nową specjalność Studia Regionalne i 

Rozwojowe na kierunku stosunki międzynarodowe studia stacjonarne i niestacjonarne, II 

stopnia (program specjalności 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 38/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 marca 2015 r. 

 
w  sprawie utworzenia od r. akad. 2015/16, nowej anglojęzycznej specjalności 

Public and Private Managmement in the EU na kierunku europeistyka studia 

stacjonarne I stopnia  
 

 

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. 2015/16 tworzy się nową specjalność anglojęzycznej Public and 

Private Managmement in the EU na kierunku europeistyka studia stacjonarne, 

anglojęzyczne, I stopnia (program specjalności 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 39/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 marca 2015 r. 

w  sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku filozofia - 
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Od r.akad 2015/16 zatwierdza się zmiany w programie nauczania na kierunku 

filozofia - studia II stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne (zmiany w aktach 
Dziekantu.  

 § 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 40/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 marca 2015 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. 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 41/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 marca 2015 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 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 Wydziału 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 42/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 marca 2015 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 Jerzemu Żurko stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 

społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia kultury. 
Uzasadnienie : 

Dr Jerzy Żurko we wniosku przekazanym do Rady Wydziału Nauk Społecznych 
U.Wr. jako podstawę postępowania wskazała monografię pt. Kultura bezdomnych 

Dolnego Śląska. Analiza systemowo-strukturalna 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. Odmienne 
zdanie przedstawił jeden z recenzentów. 

W świetle obowiązującej Ustawy, 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 Wydziału 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 43/2014 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 maja 2015 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz zatwierdzenie 
planu rzeczowo-finansowego na 2015 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 

2014 r. 
 § 2. Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy na 2015 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 44/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 maja 2015 r. 

 
w  sprawie przedstawiania wniosku o powołanie na stanowisko profesora 

zwyczajnego 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 Pani prof. dr hab. Bogusławy 

Dobek-Ostrowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytecie Wrocławskim. 
 § 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 45/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 29 maja 2015 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 nauk 
humanistycznych Panu dr hab. Maciejowi Manikowskiemu. 

 

 § 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 46/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 maja 2015 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. Wiesława Popławskiego 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 47/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 maja 2015 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 przedłużenie 
zatrudnienia dr Macieja Herbuta w Instytucie Politologii, 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 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

 
podpis 

 

 

  



Uchwała Nr 48/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 maja 2015 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 przedłużenie 

zatrudnienia dr Joanny Trajman w Instytucie Politologii, 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 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
 

podpis 

 
 

  



Uchwała Nr 49/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 maja 2015 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 przedłużenie 
zatrudnienia dr Agnieszki Bandury w Instytucie Filozofii, 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 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

 
podpis 

 

 



Uchwała Nr 50/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 29 maja 2015 r. 

 
w  sprawie utworzenia od r. akad. 2015/16, nowej specjalności Europe in the 

World na kierunku politologia studia stacjonarne anglojęzyczne I stopnia  

 
 

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. 2015/16 tworzy się nową specjalność Europe in the World na 
kierunku politologia studia stacjonarne, anglojęzyczne, I stopnia (program specjalności 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 51/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 29 maja 2015 r. 

 
w  sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku politologia 

studia stacjonarne polsko i anglojęzyczne I i II stopnia  

 
 

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 wprowadza się zmiany w programie nauczania na 
kierunku politologia studia stacjonarne, polsko i anglojęzyczne, I i II stopnia (zmiany 

programowe 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 52/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 29 maja 2015 r. 

 
w  sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku socjologia 

studia stacjonarne anglojęzyczne II stopnia  

 
 

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. 2015/16 wprowadza się zmiany w programie nauczania na 
kierunku socjologia studia stacjonarne, anglojęzyczne, II stopnia (zmiany programowe 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 53/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 29 maja 2015 r. 

 
w  sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku stosunki 

międzynarodowe studia stacjonarne anglojęzyczne II stopnia  

 
 

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. 2015/16 wprowadza się zmiany w programie nauczania na 
kierunku stosunki międzynarodowe studia stacjonarne, anglojęzyczne, II stopnia (zmiany 

programowe 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 54/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 29 maja 2015 r. 

 
w  sprawie zatwierdzenie preliminarza wydatków z czesnego za studia 

niestacjonarne stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego i 

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. 2014/15 preliminarz wydatków z 

czesnego za studia niestacjonarne stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa 
narodowego i międzynarodowego 

 

 
 § 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 55/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w  sprawie przedstawiania wniosku o powołanie na stanowisko profesora 

zwyczajnego 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 Pani prof. dr hab. Ewy Nowackiej 

na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytecie Wrocławskim. 
 § 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 56/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora 

 

 
Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

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

 

 § 1. Wszczyna się postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Janowi 
Maciejewskiemu prof. nadzw. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia  

 
 § 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 

 
Prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
 

 
podpis 

 



Uchwała Nr 57/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie 

tytułu profesora 

 
 

Na podstawie art. 27 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. Wyznacza się kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora dr hab. Janowi Maciejewskiemu prof. nadzw.: 

1. prof. dr hab. Irena Machaj 
2. prof. dr hab. Antoni Kamiński 

3. prof. dr hab. Lech Haber 
4. prof. dr hab. Grażyna Skąpska 

5. prof. dr hab. Marek Ziółkowski 

6. prof. dr hab. Anna Karwińska 
7. prof. dr hab. Anna Titkow 

8. prof. dr hab. Janusz Mariański 

9. prof. dr hab. Marian Golka 
10. prof. dr hab. Jacek Wódz 

 
 § 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 
 

Prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
 

 
podpis 

 

  



Uchwała Nr 58/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 czerwca 2015 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 Barbarę Bojack 
 § 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 59/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w  sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku stosunki 

międzynarodowe studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia  

 
 

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. 2015/16 wprowadza się zmiany w programie nauczania na 
kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność dyplomacja publiczna i media, studia 

stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia (zmiany programowe 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 60/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w  sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 

17/2015, na kierunkach studiów: stosunki międzynarodowe studia stacjonarne 

i niestacjonarne I i II stopnia; bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne i 
niestacjonarne I stopnia; bezpieczeństwo międzynarodowe studia stacjonarne i 

niestacjonarne II stopnia 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały 
senatu UWr. nr 17/2015, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Od roku akad. 2015/16 dostosowuje się programy nauczania do przepisów i 

wymogów uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunkach studiów: 
stosunki międzynarodowe studia I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne 

bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne 

bezpieczeństwo międzynarodowe studia II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne 
 (programy w aktach dziekanatu) 

 § 2. Nowe programy obowiązują rozpoczynających studia w r.akad. 2015/16. 

 
 

 § 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 61/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w  sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 

17/2015, na kierunkach studiów: filozofia studia stacjonarne i niestacjonarne I 

i II stopnia 
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały 
senatu UWr. nr 17/2015, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od roku akad. 2015/16 dostosowuje się programy nauczania do przepisów i 

wymogów uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunkach studiów: filozofia studia I i II 
stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne 

 (programy w aktach dziekanatu) 
 

 § 2. Nowe programy obowiązują rozpoczynających studia w r.akad. 2015/16. 

 
 

 § 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 62/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w  sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku filozofia 

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia  

 
 

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. 2015/16 wprowadza się zmiany w programie nauczania na 
kierunku filozofia studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia (zmiany programowe 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 63/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w  sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 

17/2015, na kierunkach studiów: socjologia studia stacjonarne i niestacjonarne 

I i II stopnia; socjologia grup dyspozycyjnych studia stacjonarne i 
niestacjonarne I stopnia 

 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały 

senatu UWr. nr 17/2015, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Od roku akad. 2015/16 dostosowuje się programy nauczania do przepisów i 
wymogów uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunkach studiów:  

socjologia studia I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne;  
socjologia grup dyspozycyjnych studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. 

(programy w aktach dziekanatu) 

 
 § 2. Nowe programy obowiązują rozpoczynających studia w r.akad. 2015/16. 

 

 
 § 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 64/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w  sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 

17/2015, na kierunkach studiów: politologia studia stacjonarne i niestacjonarne 

I i II stopnia; polityka publiczna studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia; 
zarządzanie bezpieczeństwem państwa studia II stopnia, stacjonarne i 

niestacjonarne; zarządzanie projektami społecznymi studia I stopnia, 

stacjonarne i niestacjonarne 
 

 
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały 

senatu UWr. nr 17/2015, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od roku akad. 2015/16 dostosowuje się programy nauczania do przepisów i 
wymogów uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunkach studiów:  

politologia studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia;  

polityka publiczna studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia;  
zarządzanie bezpieczeństwem państwa studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne; 

zarządzanie projektami społecznymi studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 

(programy w aktach dziekanatu) 
 

 § 2. Nowe programy obowiązują rozpoczynających studia w r.akad. 2015/16. 
 

 

 § 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 65/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w  sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku 

politologia, polityka publiczna, zarządzanie bezpieczeństwem państwa  

 
 

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. 2015/16 wprowadza się zmiany w programie nauczania na 
kierunkach studiów: politologia, polityka publiczna, zarządzanie bezpieczeństwem 

państwa (zmiany programowe 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 66/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w  sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 

17/2015, na kierunkach studiów: dyplomacja europejska studia stacjonarne i 

niestacjonarne I i II stopnia 
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały 
senatu UWr. nr 17/2015, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od roku akad. 2015/16 dostosowuje się programy nauczania do przepisów i 

wymogów uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunkach studiów:  
dyplomacja europejska studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia;  

(programy w aktach dziekanatu) 
 

 § 2. Nowe programy obowiązują rozpoczynających studia w r.akad. 2015/16. 

 
 

 § 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 67/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w  sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 

17/2015, na kierunkach studiów: europeistyka studia stacjonarne i 

niestacjonarne I i II stopnia 
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały 
senatu UWr. nr 17/2015, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od roku akad. 2015/16 dostosowuje się programy nauczania do przepisów i 

wymogów uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunkach studiów:  
europeistyka studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia;  

 (programy w aktach dziekanatu) 
 

 § 2. Nowe programy obowiązują rozpoczynających studia w r.akad. 2015/16. 

 
 

 § 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 68/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 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. 2016/17 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. 2016/17 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 

       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski  
podpis 

 

 
 

 

  



       ZAŁĄCZNIK NR 1  

do uchwały Rady Wydziału nr 68/2015 
z dnia 26 czerwca 2015 

 
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, 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 Rady Wydziału nr 68/2015 
z dnia 26 czerwca 2015 

 
 

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 Rady Wydziału nr 68/2015 

z dnia 26 czerwca 2015 

 

Studia Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii 

Załącznik do Wniosku 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 akademickim5: ______ 

Rok studiów w poprzednim roku akademickim:  ______ 
Średnia ocen za poprzedni rok akademicki:  ______ 

Data otwarcia przewodu doktorskiego6 : ______________________ (podać 

dzień/miesiąc/rok) 
Rok studiów, na którym został otwarty przewód doktorski: ______ 

 

Osiągnięcia doktoranta w poprzednim roku akademickim 

 

 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 

                                                 
5 Przez „bieżący rok akademicki” należy rozumieć rok akademicki rozpoczynający się w październiku w 
bieżącym roku kalendarzowym. 
6 Jeżeli Doktorant nie ma jeszcze otwartego przewodu doktorskiego wpisać: n/d 



w poniższej tabeli. 

Wpisanym pozycjom należy przydzielić właściwe (kolejne) liczby porządkowe. Kolejne 
pozycje należy oddzielić od siebie pustą linią. 

 
[1] [2] [3] [4] 

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 3 punkty za każdy artykuł, ale nie więcej niż 12 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 4 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 4 punkty za każdą konferencję, ale nie więcej niż 16 punktów łącznie; 

łączna liczba punktów uzyskanych za czynny udział we wszystkich 
konferencjach nie może przekraczać 18) 

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 8 punktów łącznie; 

łączna liczba punktów uzyskanych za czynny udział we wszystkich 
konferencjach nie może przekraczać 18) 

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 2 punkty łącznie; 

łączna liczba punktów uzyskanych za czynny udział we wszystkich 
konferencjach nie może przekraczać 18) 

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 69/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
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 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

podpis 

  



Uchwała Nr 70/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 

Instytutu Socjologii 

 
 

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 Socjologii. Tekst jednolity 
Regulaminu IS stanowi załącznik nr 1 do uchwały 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Załącznik nr 1 

REGULAMIN  
INSTYTUTU SOCJOLOGII  

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Regulamin niniejszy określa zadania, zakres działania, strukturę organizacyjną 

oraz działalność dydaktyczną Instytutu Socjologii (zwanego dalej „Instytutem”) 

wchodzącego w skład Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
(zwanego dalej „Uniwersytetem”) 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajduje zastosowanie 
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 

1365 z późn. zm.), Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (zwany dalej „Statutem”) 

oraz Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (zwany 
dalej „Regulaminem Uniwersytetu”) 

− Rozdział II 
Struktura organizacyjna i zakres działania Instytutu Socjologii 

§ 2 

1. Zadaniem Instytutu jest prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej na 
studiach, pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, 

jak też kształcenie kadr naukowych w zakresie socjologii. 

2. Przy Instytucie mogą zostać powołane studia podyplomowe. 
§ 3 

Instytut socjologii przeprowadza przewody doktorskie. 
 § 4 

1. Instytutem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za pracę Instytutu przed 

organami Wydziału i Rektorem w zgodzie z §24 Statutu. 
2. Dyrektor Instytutu jest przełożonym pracowników Instytutu w zakresie swoich 

kompetencji. 
§ 5 

− 1. Na umotywowany wniosek Dyrektora Instytutu, Dziekan Wydziału Nauk 

Społecznych powołuje trzech zastępców Dyrektora Instytutu zgodnie z § 22 Statutu: 
a) Zastępcę Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych 

b) Zastępcę Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych 
c) Zastępcę Dyrektora Instytutu ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju 

§ 6 

1. W Instytucie działa Rada Instytutu. Jej skład określa § 27 ust. 1 Statutu. 
2. Obradom Rady Instytutu przewodniczy Dyrektor Instytutu.  

3. W razie nieobecności Dyrektora Instytutu obradom przewodniczy Zastępca 

Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Socjologii  lub wyznaczony przez Dyrektora 
samodzielny pracownik Instytutu. 

4. W przypadku, gdy Dyrektor nie wyznaczył przewodniczącego, obradom Rady 
dotyczącym spraw, w których prawo głosu posiadają jedynie samodzielni 

pracownicy Instytutu, przewodniczy najstarszy wiekiem samodzielny pracownik 

Instytutu 
5. W skład Rady wchodzą wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Instytucie Socjologii, stanowiący 10% składu Rady 
Instytutu. 

6. Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników nauki wybierani są na 

zwoływanym przez Dyrektora Instytutu zebraniu niesamodzielnych pracowników 
nauki, zebraniu temu przewodniczy niesamodzielny pracownik nauki wybrany 

przez zebranych pracowników. 

7. W posiedzeniach Rady uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciele 
związków zawodowych, po jednym z każdego związku, jeżeli statutowo organ 

związku działa w Instytucie. 
8. Kadencja Rady pokrywa się z ustawową kadencją władz Uniwersytetu. 



§ 7 

Rada Instytutu czuwa nad poziomem i rozwojem uprawianych w Instytucie nauk i 
dydaktyki, nad rozwojem kadry naukowej, naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej 

zgodnie z §28 ust.1 Statutu.  
§ 8 

1. Posiedzenia Rady Instytutu zwołuje jej przewodniczący, nie rzadziej niż raz na 

dwa miesiące, powiadamiając o terminie i miejscu posiedzenia wszystkich 
członków Rady i osoby, którym niniejszy Regulamin przyznaje prawo 

uczestniczenia w posiedzeniu Rady. Zawiadomienie powinno wyprzedzać 

termin posiedzenia o co najmniej 7 dni. 
2. Rada Instytutu wyraża swoje opinie w formie uchwały w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem ust. 3.  
3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach osobowych, w 

szczególności dotyczących: 

a) zatrudnienia pracownika Instytutu Socjologii  
b) przyznania stanowiska kierownika zakładu  

c) dotyczących Stopni i Tytułów Naukowych   
d) udzielenia pracownikowi urlopu naukowego  

 

4. W głosowaniu tajnym mogą też być podejmowane uchwały w innych sprawach 
na zarządzenie Przewodniczącego Rady, bądź na wniosek członka Rady poparty 

w głosowaniu jawnym. 

5. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i 
protokolant. 

6. Protokół podlega akceptacji Rady na najbliższym jej posiedzeniu. 
§ 9 

 

1. W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki: 
- Zakład Socjologii Edukacji 

- Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych 
- Zakład Socjologii Miasta i Wsi, 

- Zakład Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury, 

- Zakład Socjologii Ogólnej, 
- Zakład Socjologii Pogranicza, 

- Zakład Socjologii Sfery Publicznej, 
- Zakład Zachowań Konsumenckich 

- Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza 

2. Zakład Socjologii Edukacji realizuje badania z zakresu mikro-, mezo- oraz 
makrosocjologii edukacji, w szczególności prowadzone są badania oraz studia 

dotyczące następujących obszarów problemowych: m.in. zróżnicowania 

społeczne a edukacja; ukryty wielowymiarowy program edukacji, kapitał 
społeczny/kapitał ludzki a edukacja, bezpieczeństwo a edukacja, proces 

socjalizacji, patologie edukacyjne - przyczyny i formy im 
przeciwdziałania, kody językowe a edukacja, ścieżki edukacyjne i 

zawodowe młodzieży; sport a edukacja; ideologie edukacyjne, edukacja a 

rynek/ rynek pracy; polityka a edukacja; diagnostyka oświatowa;  proces 
globalizacji i fragmentaryzacji w edukacji; współczesne systemy edukacyjne a 

style zarządzania oświatą; edukacja publiczna vs edukacja niepubliczna 
(prywatna, społeczna, wolna, autorska) w różnych krajach Europy i świata.  

3. Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych realizuje interdyscyplinarne badania z 

zakresu bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa narodowego na mikro, 
mezo i makro poziomie z uwzględnieniem podejścia security studies.  Zajmuje się 

problematyką grup dyspozycyjnych i ich funkcjonowania w sferze militarnej, 

paramilitarnej i cywilnej państwa wskazując ich tożsamość, sposób 
zorganizowania oraz reagowania kryzysowego w przestrzeni społecznej i 

politycznej.  



4. Zakład Socjologii Miasta i Wsi realizuje badania struktur społeczno-przestrzennych 

i przekształceń funkcjonalnych miast, uwarunkowań problemów społecznych oraz 
władzy lokalnej. Ponadto w Zakładzie badane są procesy dostosowawcze do 

gospodarki rynkowej wsi i rolnictwa. 
5. Zakład Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury, w ramach socjologii nauki realizuje 

badania nad dylematami rozwoju nauki, konfliktem w nauce, elitami naukowymi 

oraz oddziaływaniem nauki na różne obszary życia zbiorowego. W ramach 
socjologii wiedzy prowadzone są badania nad mechanizmami powstawania wiedzy, 

procesami racjonalizacji życia zbiorowego, strukturalizacją myślenia zbiorowego 

oraz powiązaniami wiedzy naukowej ze społecznymi systemami wiedzy. W ramach 
socjologii kultury realizowane są badania nad konstrukcją kultury, 

zróżnicowaniami uczestnictwa w kulturze, systemami komunikowania się, 
związkami kultury ze zmiana społeczną i reprodukcją struktury społecznej. 

6. Zakład Socjologii Ogólnej realizuje badania nad formami ładów współczesnych 

świata i ich aktorami, strukturami społecznymi, bezpieczeństwem zbiorowym oraz 
globalizacją w kontekście innych procesów współczesności. 

7. Zakład Socjologii Pogranicza realizuje badania nad problemami społeczno-
gospodarczymi i kulturowymi na pograniczach oraz zagadnieniami grup etnicznych 

i mniejszości narodowych. Ponadto w Zakładzie prowadzone są badania nad 

migracją z i do Polski, nad położeniem migrantów oraz nad procesami 
integracyjnymi. 

8. Zakład Socjologii Sfery Publicznej realizuje badania nad społecznymi 

uwarunkowaniami przekonań politycznych, społeczeństwem obywatelskim, 
oddolnymi inicjatywami społecznymi, zachowaniami wyborczymi, ukrytymi 

relacjami władzy w życiu społecznym, tradycyjnymi i nowymi ruchami 
społecznymi. Ponadto zakład zajmuje się analizą sfery publicznej i zachowań 

politycznych obywateli, globalizacją i nowymi konfliktami politycznymi, kulturą 

jako sferą konfliktów politycznych, władzą jako zjawiskiem socjologicznym oraz 
relacjami pomiędzy podziałami klasowymi a innymi podziałami w społeczeństwie. 

9. Zakład Zachowań Konsumenckich realizuje interdyscyplinarne badania nad 
zachowaniami konsumenckimi, zarówno z perspektywy teorii zachowań 

konsumenckich, socjologii jak i prawa konsumenta. W Zakładzie prowadzone są 

ponadto badania nad problematyką komunikacji społecznej i biznesowej, badania 
podmiotów gospodarczych oraz analiza reklamy społecznej i komercyjnej. 

10. Celem działania Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza jest rozwój 

nowych pól badawczych w zakresie badań regionalnych i obszarów pogranicza 

11.  Zgodnie z § 37 Statutu, Kierownicy jednostek  wymienionych w ustępie 1 kierują 
badaniami naukowymi prowadzonymi w tych jednostkach, sprawują nadzór nad 

dydaktyką prowadzoną przez podległych sobie pracowników oraz oceniają wyniki 

ich pracy. 
12. Jednostki wchodzące w skład Instytutu tworzy, przekształca i znosi Rektor, na 

wniosek Dziekana, zgłoszony  przez Dyrektora Instytutu w porozumieniu z Radą 
Instytutu i za zgodą Rady Wydziału. 

§ 10 

Obsługę działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Instytutu zapewniają 
pracownicy naukowo- techniczni, techniczni i administracyjni, a w szczególności: 

- pracownicy sekretariatu dydaktycznego  
- specjalista ds. finansowych  

Strukturę organizacyjną i zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa 

Dyrektor Instytutu. 
§ 11 

Wszyscy pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego są zobowiązani do: 
a) sumiennego i punktualnego odbywania zajęć dydaktycznych; 

b) pełnienia dyżurów i udzielania konsultacji studentom w dwa różne dni tygodnia, w tym 

jednego z dyżurów w czasie i dniu zaleconym przez Dyrektora Instytutu; 
c) wykonywania prac organizacyjno-administracyjnych na rzecz Instytutu zleconych przez 



Dyrektora Instytutu lub Kierownika Zakładu; 

d) realizowania wszystkich obowiązków związanych z działalnością naukową. 
2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Instytutu Socjologii oraz 

wykonywania zadań przez wszystkie jednostki organizacyjne, pracownicy Instytutu 
zobowiązani są do starannego wykonywania czynności wynikających z Ustawy Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym, Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Regulaminu Instytutu 

Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych aktów prawnych wyznaczających 
obowiązki pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Rozdział III 

Działalność dydaktyczna Instytutu Socjologii 
§ 12 

1. Działalność dydaktyczna odbywa się na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w 
trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, oraz na studiach podyplomowych 

2. Instytut kształci również kadry naukowe w zakresie socjologii. 

§ 13 
1. W Instytucie powoływane są następujące Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (, 

zwane dalej WKR 
- WKR ds. stacjonarnych studiów licencjackich 

- WKR ds. stacjonarnych studiów uzupełniających 

2. W skład Komisji wchodzi: przewodniczący, członkowie, egzaminatorzy oraz 
sekretarz. 

3. Przewodniczących Komisji powołuje Dyrektor Instytutu spośród samodzielnych 

pracowników Instytutu. 
4. Członków Komisji powołuje Dyrektor Instytutu spośród niesamodzielnych 

pracowników Instytutu. 
5. Egzaminatorów powołuje Dyrektor Instytutu spośród samodzielnych lub 

niesamodzielnych pracowników Instytutu. 

6. Sekretarzy Komisji powołuje Dyrektor Instytutu spośród niesamodzielnych 
pracowników Instytutu, którzy jeszcze tej funkcji nie pełnili, lub nie pełnili jej w 

ciągu ostatnich dwóch lat. 
7. W Instytucie powoływany jest koordynator ds. rekrutacji na studia niestacjonarne 

licencjackie i uzupełniające (zwany dalej koordynatorem). 

8. Koordynatora powołuje Dyrektor Instytutu spośród niesamodzielnych 
pracowników Instytutu, którzy tej funkcji nie pełnili, lub nie pełnili jej w ciągu 

ostatnich dwóch lat. 
9. Wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnych a także koordynator są powiadamiani 

w formie pisemnej o powołaniu na swoje funkcje nie później niż 1 miesiąc przed 

określeniem planów urlopowych. 
10. Zakres działania i obowiązki Komisji Rekrutacyjnych oraz koordynatora określone 

są w Uchwałach Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego dot. zasad i warunków 

rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim na dany rok akademicki, w 
Komunikatach Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o powoływaniu Uczelnianych 

Komisji Rekrutacyjnych oraz innych aktach prawnych o charakterze wewnętrznym 
11. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Instytutu. 

 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

§ 14 
Regulamin Instytutu Socjologii został uchwalony przez Radę Wydziału Nauk Społecznych 

w dniu 26 maja 2015 r. i wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Rektora 

Uniwersytetu. Wszelkie zmiany do Regulaminu wprowadzane są w trybie przewidzianym 
dla jego uchwalenia, na wniosek Dyrektora Instytutu zainicjowany przez niego lub Radę 

Instytutu. 

  



 

Uchwała Nr 71/2015 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 26 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na 

podstawie umów cywilnoprawnych r.akad. 2015/16 
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Opiniuje się pozytywnie wnioski o zatrudnienie w Instytucie Studiów 
Międzynarodowych n/w wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w r.akad. 

2014/15 

- Prof. Joosta Platje do prowadzenia przedmiotu International Environment 
Protection (30 godzin, 1 grupa) 

- Dr. Davida Nieto-Rasińskiego do prowadzenia przedmiotu Human Rights in the 
Contemporary World (30 godzin, 1 grupa) 

- Dr. Marcina Koczanado prowadzenia przedmiotu Foreign and Security Policy of the 

Post-Soviet States (30 godzin, 1 grupa) 
- Mgr. Bartłomieja Ostrowskiego do prowadzenia przedmiotu Local governments 

diplomacy (15 godzin, 1 grupa) 

 
 § 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 72/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na 

podstawie umów cywilnoprawnych r.akad. 2015/16 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. 1. Opiniuje się pozytywnie wnioski o zatrudnienie w Instytucie Socjologii n/w 

wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w r.akad. 2014/15 
- Dr Piotra Antoniewicza do prowadzenia przedmiotów: Sociology of social change and 

globalisation – 30 godz. ćwiczeń; Social conflicts and social negotiations – 30 godz. 

ćwiczeń; Wstęp do badań ewaluacyjnych – 18 godz. ćwiczeń; Organizacje pozarządowe i 
ruchy społeczne oraz ich znaczenie w  rozwiązywaniu kwestii socjalnych – 30 godz. 

ćwiczeń 
- Dr Elżbiety Baczyńskiej do prowadzenia przedmiotu: Seminarium badawcze – 60 godz. 

ćwiczeń; 

- Dr Małgorzaty Burneckiej do prowadzenia przedmiotów: Main paradigms in sociology – 
20 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń; Intercultural communication and mediation – 40 

godz. wykładów; Research seminar: global civil society in transition – 30 godz. ćwiczeń; 

- Dr Roberta Florkowskiego do prowadzenia przedmiotu: Intercultural communication and 
mediation – 30 godz. ćwiczeń; 

- Mgr Roberta Przybyły do prowadzenia przedmiotów: Współczesne zagrożenia a 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – 30 godz. ćwiczeń; Teoretyczne podstawy edukacji 

strzeleckiej – 15 godz. ćwiczeń; 

- Dr Jana Zipsera do prowadzenia przedmiotu: Informacja przestrzenna – 30 godz. 
ćwiczeń; 

- Dr Wawrzyniec Zipser do prowadzenia przedmiotu: Urbanistyczne koncepcje rozwoju 
miast – 10 godz. wykładu, 20 godz. ćwiczeń; 

- Dr Krystyny Baszak do prowadzenia przedmiotów: Pierwsza pomoc przedlekarska – 30 

godz. wykładu; Ratownictwo medyczne – 30 godz. wykładu; 
- Dr Piotra Szymanica do prowadzenia przedmiotów: Kryminologia – zagadnienia 

podstawowe – 30 godz. wykładów; Techniki badań w kryminologii – 30 godz. wykładów; 
- Dr Roberta Gwardyńskiego do prowadzenia przedmiotu: Prawne aspekty zarządzania 

kryzysowego – 30 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń 

- Mgr Jolanty Bojary do prowadzenia przedmiotów: Superwizja w pracy socjalnej – 2 x 30 
godz. ćwiczeń; Poradnictwo – 3 x 30 godz. ćwiczeń; 

- Mgr Tomasza Neumana do prowadzenia przedmiotu: Uchodźcy i proces ich adaptacji w 

Polsce – 30 godz. ćwiczeń; 
- Dr Agnieszki  Pierzchalskiej do prowadzenia przedmiotu: Organizacja i zarządzanie w 

pomocy społecznej – 3 x 30 godzin ćwiczeń; 
- Mgr Krystyny Pisarek do prowadzenia przedmiotów: Praca socjalna z rodziną – 30 godz. 

ćwiczeń; Strategie postępowania  trudnym klientem – 30 godz. ćwiczeń; 

- Mgr Edyty Ryznar do prowadzenia przedmiotu: Socjoterapia – 30 godz. ćwiczeń; 
- Mgr Aleksandry Skowron do prowadzenia przedmiotów: Jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej-wizyty studyjne (do wyboru) – 8 x 30 godz. ćwiczeń; Projekt 
socjalny, zajęcia specjalizacyjne 3 x 30 godz. ćwiczeń; Metody i techniki pracy socjalnej 

na studiach niestacjonarnych – 10 godz. ćwiczeń;  

- Mgr Marity Stęposz do prowadzenia przedmiotu: Język migowy – 2 x 30 godz. ćwiczeń; 
- Dr Marty Trawinska do prowadzenia przedmiotu: Rynek pracy i bezrobocie – 6 x 30 

godz. ćwiczeń; 

- Mgr Andrzeja Turka do prowadzenia przedmiotu: Praca z osobami uzależnionymi i ich 
rodzinami – 30 godz. ćwiczeń; 

- Mgr Doroty Whitten do prowadzenia przedmiotu: Zarządzanie konfliktem w pracy 
socjalnej, zajęcia fakultatywne – 30 godz. ćwiczeń; Zarządzanie konfliktem, zajęcia 



fakultatywne – 30 godz. ćwiczeń; Mediacje w pracy socjalnej – 30 godz. ćwiczeń; 

Mediacje jako forma rozwiązywania sytuacji  konfliktowych – 30 godz. ćwiczeń; 
- Dr  Moniki Wiktorowicz-Sosnowskiej do prowadzenia przedmiotu: Patologie wśród dzieci 

i młodzieży,  zajęcia fakultatywne – 30 godz. ćwiczeń. 
2. Umowy cywilno-prawne mogą być zawarte pod warunkiem zapewnienia przydziału 

zajęć wszystkim pracownikom Instytutu oraz doktorantom zgodnie z regulaminem 

studiów doktoranckich ponadto po konsultacjach w sprawie przydziału z innymi 
jednostkami organizacyjnymi wydziału. 

 

 § 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 73/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 czerwca 2015 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. 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 74/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 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 Adama 

Mrozowickiego: 

prof. dr hab. Wanda Patrzałek – recenzent 
dr hab. Zdzisław Zagórski – członek Komisji 

dr hab. Julita Makaro - 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 
       prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 75/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. postępowania o tytuł  

dr hab. Felicjana Byloka 

 
 

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. Zmienia się skład komisji ds. postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. 

Felicjanowi Bylokowi. Miejsce prof. dr hab. Jacka Sroki wprowadza się w skład komisji 
prof. dr hab. Zdzisława Winnickiego. 

 § 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 76/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie 

Filozofii 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o powołanie prof. dr 

hab. Andrzeja Lorenza na stanowisko profesora zwyczajnego. 
 

 § 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 77/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie 

Politologii 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

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

hab. Andrzeja Antoszewskiego na podstawie umowy o pracę, na stanowisko profesora 
zwyczajnego, na czas określony do 30 września 2020 r.. 

 
 § 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 78/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie 

Politologii 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

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

Dariusza Skrzypińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
 

 § 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 79/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii 

 

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

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie dr 
Moniki Wiktorowicz-Sosnowskiej na stanowisko adiunkta, na czas określony 3 lat, w 

Instytucie Socjologii w Zakładzie Socjologii Ogólnej. 
 

 § 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 80/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Ministra MiSW 

 

Na podstawie art. 199 c ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 prawo o szkolnictwie 
wyższym, rozporządzenia MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra 

za wybitne osiągnięcia, przyznawanych doktorantom, Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Udziela się poparcia wnioskom o przyznanie stypendium MNiSW dla 
wybitnych młodych naukowców n/w: 

mgr Paulinie Barczyszyn 

mgr Kamilowi Błaszczyńskiemu 
mgr Annie Sikorskiej 

mgr Katarzynie Zalas-Kamińskiej 
mgr Amelii Mróz 

mgr Kamilowi Glince 

mgr Aleksandry Korczyc 
 

 

 § 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 81/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na 

podstawie umów cywilnoprawnych r.akad. 2015/16 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Opiniuje się pozytywnie wnioski o zatrudnienie n/w wykładowców na 

podstawie umów cywilnoprawnych w r.akad. 2015/16: prof. dr hab. Teresy Łoś-Nowak, 
dr inż. Mariana Żubera, mgr Barbary Romer,  dr Anny Janus, mgr Pawła Rybarczyka, dr 

Marka Musiała, prof. dr hab. Jana Zygmunta, prof. dr hab. Jacka Hawranka, dr hab. Stelli 

Grotowskiej, dr hab. Włodzimierza Chojnackiego, dr Marka Bodziany, dr Tomasza Bąka, 
prof. dr hab. Jacka Sroki, dr hab. Zbigniewa Wiktora 

 
 § 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 82/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w sprawie zmiany w programie nauczania 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. W r.akad. 2015/16 wprowadza się zmiany w pkt ECTS, na kierunku studiów 

socjologia, studia stacjonarne II stopnia w obrębie specjalności: Badanie rynku; 
Socjologia sztuki 

 
 

 § 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 83/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w  sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 

17/2015, na kierunku studiów socjologia przestrzeni w układach lokalnych 

studia stacjonarne II stopnia 
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały 
senatu UWr. nr 17/2015, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od roku akad. 2015/16 dostosowuje się programy nauczania do przepisów i 

wymogów uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunku studiów socjologia przestrzeni 
w układach lokalnych, studia stacjonarne II stopnia. 

 
 § 2. Nowe programy obowiązują rozpoczynających studia w r.akad. 2015/16. 

 

 
 § 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 84/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w sprawie wygaszenia kierunku studiów 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od roku akad. 2015/16 wygasza się kierunek studiów socjologia techniki i 

ekologii, studia stacjonarne II stopnia. 
 

 § 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 85/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w  sprawie wprowadzenia zmian i dostosowania programów nauczania do 

uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunku studiów praca socjalna studia 

niestacjonarne I stopnia 
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały 
senatu UWr. nr 17/2015, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od roku akad. 2015/16 wprowadza się zmiany dostosowuje się programy 

nauczania do przepisów i wymogów uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunku 
studiów praca socjalna, studia niestacjonarne I stopnia, rok 2 i 3. 

 
 

 

 § 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 86/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w  sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 

17/2015, na kierunku studiów praca socjalna studia stacjonarne I stopnia 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały 

senatu UWr. nr 17/2015, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Od roku akad. 2015/16 dostosowuje się programy nauczania do przepisów i 

wymogów uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunku studiów praca socjalna, studia 

stacjonarne I stopnia. 
 

 § 2. Nowe programy obowiązują rozpoczynających studia w r.akad. 2015/16. 
 

 

 § 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 87/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w  sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 

17/2015, na kierunku studiów praca socjalna studia stacjonarne II stopnia 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały 

Senatu UWr. nr 17/2015, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Od roku akad. 2015/16 dostosowuje się programy nauczania do przepisów i 

wymogów uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunku studiów praca socjalna, studia 

stacjonarne II stopnia. 
 

 § 2. Nowe programy obowiązują rozpoczynających studia w r.akad. 2015/16. 
 

 

 § 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 88/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w  sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 

17/2015, na kierunku studiów socjologia ekonomiczna studia niestacjonarne I 

stopnia 
 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały 
senatu UWr. nr 17/2015, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od roku akad. 2015/16 dostosowuje się programy nauczania do przepisów i 

wymogów uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunku studiów socjologia 
ekonomiczna, studia niestacjonarne I stopnia. 

 
 § 2. Nowe programy obowiązują rozpoczynających studia w r.akad. 2015/16. 

 

 
 § 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 89/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 października 2015 r. 

 
w  sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku studiów 

filozofia, studia stacjonarne I stopnia 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od roku akad. 2015/16 wprowadza się zmiany w programie nauczania na 
kierunku filozofia, studia stacjonarne I stopnia. (zmiany w programie 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 90/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 listopada 2015 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. 
Felicjanowi Bylokowi. 

 

 § 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 91/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 listopada 2015 r. 

 
w sprawie o zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa 

 

 
Na podstawie § 135 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wyraża się poparcie dla wniosku o nadanie tytułu doktora honoris casua 

Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Adriano Giovannelli. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych uchwałę przyjęto jednomyślnie głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

      
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przewodniczy Rady 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 92/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 listopada 2015 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Kierownika Katedry Logiki i 

Metodologii Nauk 

 
 

Na podstawie § 44 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wyraża się poparcie dla dr hab. Marka Magdziaka prof. nadzw. do objęcia 
funkcji Kierownika Katedry Logiki i Metodologii Nauk. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
      

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
Przewodniczy Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 93/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 listopada 2015 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o podjęcie dodatkowego zatrudnienia 

Dziekana Wydziału 

 
 

Na podstawie § 104 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wyraża się poparcie dla prof. dr hab. Jerzego Juchnowskiego na podjęcie 
dodatkowego zatrudnienia. 

 

 § 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 
Przewodniczy Rady 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

  



Uchwała Nr 94/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 listopada 2015 r. 

 
w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie 

Socjologii 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

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

Doroty Majki-Rostek na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
 

 § 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 95/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 listopada 2015 r. 

 
w sprawie powołania Komisji Etyki Badań Naukowych 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, uchwały 21/2015 Rady 

Wydziału Nauk Społecznych z dnia 27.02.2015 r., Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Powołuje się Wydziałową Komisję Etyki Badań Naukowych w składzie: 
prof. dr hab. Andrzej Jabłoński 

dr hab. Mirosław Żarowski prof. nadzw. 
dr hab. Przemysław Mikiewicz 

dr hab. Marcelnia Zuber 

 
 § 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 96/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 listopada 2015 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia 

niestacjonarne w Instytucie Socjologii 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się w semestrze zimowym r. akad. 2015/16 preliminarz wydatków 

z czesnego za studia niestacjonarne w Instytucie 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 Wydziału 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 97/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 listopada 2015 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia 

niestacjonarne w Instytucie Studiów Międzynarodowych 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się w semestrze zimowym r. akad. 2015/16 preliminarz wydatków 

z czesnego za studia niestacjonarne w Instytucie Studiów Międzynarodowych.  
 § 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 98/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 listopada 2015 r. 

 

 

 

w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na 
podstawie umów cywilnoprawnych w r.akad. 2015/16 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Opiniuje się pozytywnie wnioski o zatrudnienie w Katedrze Studiów 

Europejskich n/w wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych r.akad. 2015/16, 
do prowadzenia zajęć dydaktycznych: 

- mgr Magdaleny Konik 

- mgr Darii Paryły 
 

 § 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 99/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 18 grudnia 2015 r. 

 
w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium licencjackiego 

 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. W r.akad. 2015/16 upoważnia się: dr Olgę Nowaczyk, dr Małgorzatę 

Stochmal, dr Irenę Wolską-Zogatę do prowadzenia seminarium licencjackiego na 
kierunku studiów socjologia grup dyspozycyjnych. 

 

 § 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 100/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 18 grudnia 2015 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 r. akad. 2015/16 preliminarz wydatków 
z czesnego za studia niestacjonarne w Instytucie Filozofii.  

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
 

 

 § 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 101/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 18 grudnia 2015 r. 

 
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Etyki Badań Naukowych 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, uchwały 21/2015 Rady 
Wydziału Nauk Społecznych z dnia 27.02.2015 r., Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Uzupełnia się Wydziałową Komisję Etyki Badań Naukowych o dr hab. Piotra 

Grabowca 
 

 § 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 102/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 18 grudnia 2015 r. 

 
w sprawie zaopiniowania Regulaminu rekrutacji w ramach programu 

ERASMUS+ na kierunku dyplomacja europejska 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się regulamin rekrutacji w ramach programu ERASMUS+ na 

kierunku dyplomacja europejska (Regulaminy załącznik nr 1) 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Załącznik nr 1 do uchwały102 

z dnia 18 grudnia 2015 
Regulamin rekrutacji programu ERASMUS+ „STUDIA” 

dla studentów kierunku Dyplomacja europejska 
A. REGULACJE OGÓLNE  

Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2016/2017odbędzie się w okresie 

od grudnia 2015 r. do marca 2016 r., wówczas przyznane zostaną miejsca zarówno na 
semestr zimowy, jak i letni w roku akademickim2016/2017. 

Ewentualna dodatkowa rekrutacja zostanie zorganizowana w okresie wrzesień-

październik 2016 w sytuacji, gdy UWr będzie dysponował wolnymi stypendiami. 
Rekrutacja ta obejmować będzie wyjazdy w II semestrze 2016/2017 roku.  

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach pr. Erasmus + odbywa się w trzech 
etapach: 

I ETAP 

Sprawdzenie znajomości języków obcych. 
Rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, 

hiszpański, portugalski, włoski) odbywają się w Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych,. 

Szczegóły dotyczące zapisów wraz z wykazem certyfikatów językowych zwalniających z 

rozmowy kwalifikującej znajdują się na stronie Studium 
http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/polscy-studenci 

II ETAP 

Rekrutacja kandydatów na kierunku Dyplomacja europejska odbędzie się w okresie 
grudzień-luty 2016 r.  

01 marca  2016 r. – zakończenie rekrutacji na kierunku Dyplomacja Europejska. 
III ETAP 

Kandydaci zakwalifikowani na wyjazd zakładają indywidualne konta na stronie BWM 

international.uni.wroc.pl, celem przygotowania formularza zgłoszeniowego na wyjazd. 
15 marca 2016r. - termin dostarczenia zatwierdzonego przez Koordynatora formularza 

zgłoszeniowego do Biura Współpracy Międzynarodowej. 
Kapitał Mobilności 

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki 

na każdym z dwóch poziomów studiów (studia licencjackie i magisterskie).Kapitał 
mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach programu Erasmus+) jest 

obliczany osobno na dany poziom studiów. 
Przy obliczaniu kapitału mobilności należy zsumować miesiące wszystkich zrealizowanych 

wyjazdów (zarówno na studia, jak i na praktyki) na danym poziomie studiów, liczone są 

również wyjazdy z poprzednich edycji programu Erasmus (Socrates-Erasmus, LLP-
Erasmus). 

Kapitał mobilności na jeden poziom studiów wynosi 12 miesięcy.  

Grant Erasmusa a kapitał mobilności 
Każdy student Dyplomacji europejskiejmoże otrzymać na danym poziomie studiów 

finansowanie na: 
semestralne studia na uczelni partnerskiej z grantem finansowym na czas trwania 

semestru od 3 do 5 miesięcy 

praktyki w czasie trwania studiów lub absolwenckie (na okres od 2 do 5 miesięcy). 
Nie ma możliwości kumulowania miesięcy potencjalnych pobytów przysługujących na I i 

II stopniu studiów wraz z łączeniem ich finansowania np. w miejsce dwóch osobnych 
wyjazdów realizacja jednego rocznego (ze stypendium). 

Nie ma możliwości przenoszenia finansowania, np. wyjazd na 10 miesięcy na studia ze 

stypendium przy rezygnacji z wyjazdu na praktyki lub odwrotnie. 
B. REGULACJE SZCZEGÓŁOWE 

§ 1 Kandydaci 

1. O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się wszyscy studenci Dyplomacji europejskiej, 
przyjęci na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego lub drugiego 

stopnia, posiadający status studenta. 



2. O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci każdego cyklu studiów (licencjackich 

i magisterskich) stacjonarnych albo niestacjonarnych. 
3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci począwszy od pierwszego roku studiów I iII 

stopnia. 
4. W kwalifikacji na wyjazd w trakcie trwania studiów II stopnia mogą uczestniczyć studenci 

trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że 

zostali przyjęci na kierunek Dyplomacja europejska na studia drugiego stopnia.  
5. Student może zostać skierowany jedynie do uczelni, z którą macierzysta jednostka 

uzgodniła i zawarła międzyinstytucjonalną umowę Erasmus+. Uczelnia zagraniczna musi 

posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), ważną na rok 
akademicki 2016/2017. 

6. Studenci studiów międzyobszarowych mogą ubiegać się o kwalifikację w ramach 
kierunków wchodzących w skład studiów. Studenci ci podlegają tym samym kryteriom 

kwalifikacji, co studenci danej jednostki. 

7. Kwalifikacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między uczelniami, dotyczącymi 
w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów, 

stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości uzgodnionego języka 
wykładowego. 

8. Student ma prawo przystąpienia do rekrutacji podczas urlopu dziekańskiego, jednak 

warunkiem realizacji wyjazdu jest posiadanie statusu czynnego studenta. 
9. Stypendium Erasmus+ może być przyznane tylko studentowi podejmującemu w uczelni 

zagranicznej studia na tym samym lub pokrewnym kierunku. 

10. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen i znajomość właściwego 
języka obcego oraz motywacja do wyjazdu. 

11. Wymagana minimalna średnia ocen z całego toku nauczania wynosi 3,8. 
12. Warunkiem wyjazdu jest zaliczenie wszystkich dotychczasowych przedmiotów oraz 

rozliczenie roku poprzedzającego (bez wpisu warunkowego).  

13. Pierwszeństwo w ubieganiu się o stypendium w ramach programu Erasmus+ mają osoby 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w dalszej kolejności osoby o najwyższej 

średniej ocen. 
§ 2 Komisja 

1. Decyzje o zakwalifikowaniu kandydatów podejmuje komisja w składzie: Prodziekan ds. 

Nauczania i Koordynator. 
2. Komisja kwalifikacyjna, kierując kandydata do danej uczelni, bierze pod uwagę 

preferencje studenta wyrażone w liście motywacyjnym, jednakże zastrzega sobie głos 
decydujący, w szczególności w przypadku braku wystarczającej ilości miejsc w 

wybranych uczelniach.  

3. W przypadku mniejszej liczby wolnych miejsc na wybranej uczelni zagranicznej niż liczby 
kandydatów na te miejsca, w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z 

orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w dalszej kolejności osoby o najwyższej 

średniej ocen.  
4. Komisja decyduje o semestrze realizacji mobilności. 

5. W przypadku wolnych miejsc stypendialnych, Koordynator po uzyskaniu akceptacji 
Prodziekana ds. Nauczania może jednoosobowo dokonać kwalifikacji poza regulaminową 

rekrutacją.  

§ 3 Terminy 
I ETAP – sprawdzenie językowe 

1. Rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, 
hiszpański, portugalski, włoski) w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (terminy 

zapisów i rozmów na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/ ) 

II ETAP – rekrutacja na kierunku Dyplomacja europejska 
1. 15 stycznia- 29lutego 2016r.– złożenie teczki kandydata w dziekanacie WNS, w 

pokoju nr 34.  

2. 01 marca 2016r. ogłoszenie wyników rekrutacji drogą mailową do kandydatów. 
Przyznanie przez koordynatora miejsc wyjazdu na stronie usosweb. 

3. Do 6 marca 2016r. akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu 
oraz uzupełnienie tam brakujących danych. 



4. 15 marca 2015r. -przekazanie do BWM protokołów z rekrutacji wraz z listą kandydatów 

(plik pdf wygenerowany z systemu usosweb) 
III ETAP – Formularz zgłoszeniowy dla Biura Współpracy 

Międzynarodowej 
1. 01 marca - 15 marca 2016 r. studenci skierowani do wyjazdu zakładają indywidualne 

konta na stronie international.uni.wroc.pl w celu przygotowania formularza 

zgłoszeniowego. 
2. Złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej formularza zgłoszeniowego z podpisem 

Koordynatora. 

§ 4 Dokumenty 
1. Teczka kandydata powinna zawierać: 

CV (tabelaryczne) 
Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen za okresobejmujący tok studiów. 

Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności). 

List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wybór maksymalnie 5 uczelni w 
kolejności rankingowej wraz ze wskazaniem semestru wyjazdu. 

Potwierdzenie osiągnięć (naukowych, kulturalnych), działalność w kołach naukowych itp. 
(kserokopie). 

Kserokopia certyfikatu językowego (w przypadku nie uczestniczenia w rozmowach 

kwalifikujących prowadzonych przez SPNJO) 
Pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 3 roku studiów 

licencjackich, 2 roku studiów magisterskich. 

Wybór przedmiotów w dokumencie Learning Agreement (na tym etapie bez 
potwierdzenia uczelni przyjmującej)  

2. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. polskim. 
§ 5Przepisy dotyczące wyjazdu 

1. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość 

wsparcia indywidualnego Erasmus (studia) wynosi: 
a) 500 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, 

Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, 
b) 400 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, 

Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, 

c) 300 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - była Republika Jugosławii, 
Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry. 

2. Kwalifikacja studentów do uczelni w Szwajcarii odbywa się na zasadach ogólnych 
obowiązujących w projekcie „Erasmus Mobilność edukacyjna”, przy czym o wysokości 

świadczenia i trybu jego wypłaty decyduje strona szwajcarska. 

3. Studentowi, który posiadał prawo do stypendium socjalnego będzie przyznane dodatkowo 
wsparcie indywidualne w wysokości 839 złotych miesięcznie, stanowiących równowartość 

200 euro miesięcznie. Całość stypendium będzie wypłacana z funduszu POWER. 

4. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe 
fundusze w wyznaczonym terminie. 

5. Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest przed 
wyjazdem do przygotowania Learning Agreement (porozumie o programie 

studiów) oraz dostosowania się do regulacji WNS w zakresie udziału w 

programie 
Erasmus+http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/component/content/article/

6-stypendia/629-zasady-rozliczania-erasmus.html.  
Zobowiązany jest także do podpisania: 

- aneksu do programu studiów-  w dziekanacie 

- umowy indywidualnej - w Biurze Współpracy Międzynarodowej.  
Niedopełnienie któregokolwiek z warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją z 

wyjazdu i przyznanego stypendium Erasmus. 

 
Regulamin rekrutacji programu ERASMUS+ „PRAKTYKI” 

dla studentów kierunku Dyplomacja europejska 
A. REGULACJE OGÓLNE  



Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2016/2017odbędzie się w okresie 

od grudnia do wyczerpania budżetu na wyjazdy. Wyjazdy w ramach roku akademickiego 
mogą zostać zrealizowane w okresie od 1.06.2016 r. do 30.09.2017r. 

Kapitał Mobilności 
W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki 

na każdym z dwóch poziomów studiów (studia licencjackie oraz magisterskie).Kapitał 

mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach programu Erasmus+) jest 
obliczany osobno na dany poziom studiów. 

Przy obliczaniu kapitału mobilności należy zsumować miesiące wszystkich zrealizowanych 

wyjazdów (zarówno na studia, jak i na praktyki) na danym poziomie studiów, liczone są 
również wyjazdy z poprzednich edycji programu Erasmus (Socrates-Erasmus, LLP-

Erasmus). 
Kapitał mobilności na jeden poziom studiów 12 miesięcy wliczając wyjazd absolwencki.  

Wyjazd absolwencki na praktykę musi się zacząć po obronie pracy dyplomowej i 

zakończyć najpóźniej w rok od obrony.  
Grant Erasmusa a kapitał mobilności 

Każdy student Dyplomacji europejskiej może otrzymać na danym poziomie studiów 
finansowanie na: 

semestralne studia na uczelni partnerskiej z grantem finansowym na czas trwania 

semestru od 3 do 5 miesięcy 
praktyki w czasie trwania studiów lub absolwenckie (na okres od 2 do 5 miesięcy) 

Nie ma możliwości kumulowania miesięcy potencjalnych pobytów przysługujących na I i 

II stopniu studiów wraz z łączeniem ich finansowania np. w miejsce dwóch osobnych 
wyjazdów realizacja jednego rocznego (ze stypendium). 

Nie ma możliwości przenoszenia finansowania, np. wyjazd na 10 miesięcy na studia ze 
stypendium przy rezygnacji z wyjazdu na praktyki lub odwrotnie. 

B. REGULACJE SZCZEGÓŁOWE  

§ 1 Kandydaci 
a. stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się wszyscy studenci Dyplomacji 

europejskiej, przyjęci na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów 

pierwszego lub drugiego stopnia, posiadający status studenta. 

b. stypendium Erasmus+mogą ubiegać się studenci  każdego  cyklu  studiów 

(licencjackich i  magisterskich) stacjonarnych albo niestacjonarnych. 

2. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci począwszy od pierwszego roku studiów I i 

II stopnia.  

3. Studenci studiów międzyobszarowych mogą ubiegać się o kwalifikację w ramach 

kierunków wchodzących w skład studiów. Studenci ci podlegają tym samym kryteriom 

kwalifikacji, co studenci danej jednostki. 

4. Student ma prawo przystąpienia do rekrutacji podczas urlopu dziekańskiego, jednak 

warunkiem realizacji wyjazdu jest posiadanie statusu czynnego studenta lub 

absolwenta. 

5. Praktyki powinny być realizowane w terminach niekolidujących z okresem zajęć 

dydaktycznych. 

6. Jeżeli praktyki mają odbyć się podczas trwania zajęć, student musi mieć zatwierdzoną 

Indywidualna Organizację Studiów, zgodnie z wymogami określonymi na WNS. 

7. Terminy realizacji praktyk w czasie trwania studiów lub absolwenckich wymagają 

akceptacji Koordynatora.  

8. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen i znajomość 

właściwego języka obcego oraz motywacja do wyjazdu. 

9. Wymagana minimalna średnia ocen z całego toku studiów wynosi 3,8. 

10. Warunkiem wyjazdu jest zaliczenie wszystkich dotychczasowych przedmiotów oraz 

rozliczenie roku poprzedzającego (bez wpisu warunkowego).  

11. Pierwszeństwo w ubieganiu się o stypendium mają studenci z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności, w dalszej kolejności studenci z najwyższą średnią ocen.  



§ 2 Komisja 

1. Decyzje o zakwalifikowaniu kandydatów podejmuje komisja w składzie: Prodziekan ds. 
Nauczania i Koordynator. 

2. Komisja kwalifikacyjna decyduje czy instytucja przyjmująca jest odpowiednim miejscem 
do odbywania praktyk.  Praktyki studenckie powinny być związane z kierunkiem studiów. 

 

§ 3 Terminy 
1. Złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej formularza zgłoszeniowego z podpisem 

Koordynatora kierunku Dyplomacja europejska najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem 

praktyki. 
2. Złożenia w Biurze Współpracy Międzynarodowej LA for traineeships podpisanego przez 

Koordynatora kierunku Dyplomacja europejska i instytucję przyjmującą. 
 

§ 4 Dokumenty 

 
3. Teczka kandydata powinna zawierać: 

CV (tabelaryczne) 
Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen z całego toku studiów. 

Letter of acceptance (potwierdzenie od instytucji przyjmującej) - wzór na stronie BWM) 

List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu  
Potwierdzenia osiągnięć (naukowych, kulturalnych), działalność w kołach naukowych itp. 

(kserokopie) 

Kserokopia certyfikatu językowego (w przypadku nie uczestniczenia w rozmowach 
kwalifikujących prowadzonych przez SPNJO) 

Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności) 
Zgoda na Indywidualną Organizację Studiów w przypadku wyjazdu podczas trwania 

semestru. 

§ 5Przepisy dotyczące wyjazdu 
 

1. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość 
wsparcia indywidualnego Erasmus (studia) wynosi: 

a) 600 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, 

Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, 
b) 500 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, 

Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, 
c) 400 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - była Republika Jugosławii, 

Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 

2. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe 
fundusze w wyznaczonym terminie. 

3. Student skierowany na praktykę zobowiązany jest przed wyjazdem do 

przygotowania Learning Agreement for traineeships (porozumie o programie 
praktyk) oraz do podpisania- umowy indywidualnej - w Biurze Współpracy 

Międzynarodowej.  
Niedopełnienie któregokolwiek z warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją z 

wyjazdu i przyznanego stypendium Erasmus. 

  



Uchwała Nr 103/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 18 grudnia 2015 r. 

 
w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na 

podstawie umów cywilnoprawnych w r.akad. 2015/16 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek zatrudnienie dr hab. Wiesława Wątroby na 

podstawie umowy cywilnoprawnej r.akad. 2015/16, do prowadzenia seminarium 
doktoranckiego. 

 

 § 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 104/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 18 grudnia 2015 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 Barbary Bojack 

 
 § 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 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 

 
podpis 

  



Uchwała Nr 105/2015 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 18 grudnia 2015 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 Barbarze Bojack stopień naukowego doktora habilitowanego 

nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia medycyny 
 

 § 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 

prof. dr hab. Jerzy Juchnowski 
 

podpis 



 


