
Uchwała Nr 135/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 
w sprawie przedstawienia Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku 

o uwzględnienie postulowanych kategorii publikacji w ocenie parametrycznej 

jednostki 
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

W zakresie reprezentowanych przez nas dyscyplin: filozofii, nauk o polityce, 

socjologii, czynnych jest kilka tysięcy samodzielnych i kilkanaście tysięcy 

niesamodzielnych pracowników nauki, którzy powinni mieć szanse na publikowanie 

dorobku w punktowanych czasopismach i w tematycznych pracach zbiorowych.   

W związku z przygotowywaniem zasad dla przyszłej parametryzacji, mając na 

uwadze specyfikę  nauk społecznych i humanistycznych, wnosimy o uwzględnienie 

naszych propozycji: 

- Postulujemy pozostawienie czasopism z listy B. 

- Postulujemy wyodrębnienie wśród prac zbiorowych monografii tematycznych, o 

cyklicznym charakterze, które najpełniej dokumentują dokonania i rozwój 

reprezentowanych przez nas dyscyplin naukowych i w konsekwencji przyznanie większej 

ilości punktów dla autorów publikujących w tych monografiach. 

- Postulujemy punktowe dowartościowanie podręczników pisanych przez pojedynczych 

autorów i powstających w zespołach. 

- Postulujemy pozostawienie możliwości tworzenia nowych czasopism 

- Postulujemy umieszczenie na liście punktowanych czasopism tych wszystkich, które 

znajdują się  na  liście Web of Science    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 134/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarzy za studia niestacjonarne  

 

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

 

 § 1. Zatwierdza się na sem. letni r. akad. 2017/18 preliminarze z czesnego za 
studia niestacjonarne 

a) Instytutu Filozofii 
b) Instytutu Politologii 

c) Instytutu Socjologii 

d) Instytutu Studiów Międzynarodowych 
 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 133/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 
w sprawie zatwierdzenie przedmiotów do wyboru na kierunkach studiów: 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa; Zarządzanie Projektami Społecznymi. 
 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzeniem 

Rektora 98/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń 
wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się przedmioty do wyboru na kierunkach studiów: Zarządzanie 

Bezpieczeństwem Państwa; Zarządzanie Projektami Społecznymi. Zmiany obowiązują do 
semestru letniego r.akad. 2017/18. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

  



 

Uchwała Nr 132/2017 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 grudnia 2017 r. 
 

w sprawie ustalenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów 

olimpiad na lata 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 
 

 

Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. 2012 r, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu 

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

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora o zatwierdzenie zasad przyjmowania laureatów i 
finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na 

studia na Wydziale Nauk Społecznych rozpoczynające się w roku akademickim 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23. Laureaci i finaliści konkursu zostaną 

zwolnieni z procedury rekrutacyjnej. (wykaz olimpiad i kierunków studiów stanowi 

załącznik nr 1 do uchwały). 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

  



       Załącznik nr 1 do uchwały RWNS 

       Nr 132 z dnia 15 grudnia 2017 r. 

Wykaz olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich: 
Lp. Olimpiada/konkurs 

ogólnopolski 
Kierunki, na które 
przyjmowani są LAUREACI 

Kierunki, na które 
przyjmowani są FINALIŚCI 

1.  Olimpiada Biologiczna • filozofia • filozofia 

2.  Olimpiada Filozoficzna • Filozofia 
• Socjologia 
• Socjologia ekonomiczna 

• Filozofia 
• Socjologia 
• Socjologia ekonomiczna 

3.  Olimpiada Fizyczna • filozofia • filozofia 

4.  Olimpiada Geograficzna • Socjologia 

• Socjologia ekonomiczna 
• Socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• Praca socjalna 

• socjologia 

• Socjologia ekonomiczna 
• Socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• Praca socjalna 

5.  Olimpiada Historyczna • dyplomacja europejska 
• europeistyka 
• filozofia 
• politologia 

• Socjologia 
• Socjologia ekonomiczna 
• Socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• Praca socjalna 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

• dyplomacja europejska 
• europeistyka 
• filozofia 
• politologia 

• Socjologia 
• Socjologia ekonomiczna 
• Socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• Praca socjalna 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

6.  Olimpiada Informatyczna • Filozofia 
• Socjologia 
• Socjologia ekonomiczna 
• Socjologia grup 

dyspozycyjnych 

• Filozofia 
• Socjologia 
• Socjologia ekonomiczna 
• Socjologia grup 

dyspozycyjnych 

7.  Olimpiada Języka 
Angielskiego 

• dyplomacja europejska 
  

• dyplomacja europejska 
 

8.  Olimpiada Języka 
Francuskiego 

• dyplomacja europejska 
  

• dyplomacja europejska 
  

9.  Olimpiada Języka 

Hiszpańskiego 

• dyplomacja europejska 

  

• dyplomacja europejska 

 

10.  Olimpiada Języka 
Łacińskiego 

• Filozofia 
  

• Filozofia 
  

11.  Olimpiada Języka 
Niemieckiego 

• dyplomacja europejska 
  

• dyplomacja europejska 
 



12.  Olimpiada Języka 

Rosyjskiego 

• dyplomacja europejska 

  

• dyplomacja europejska 

  

13.  Olimpiada Literatury i 
Języka Polskiego 

• filozofia 
  

• filozofia 

14.  Olimpiada Matematyczna • Filozofia 
• Socjologia 
• Socjologia ekonomiczna 

• Socjologia grup 
dyspozycyjnych 

• Praca socjalna 

• Filozofia 
• Socjologia 
• Socjologia ekonomiczna 

• Socjologia grup 
dyspozycyjnych 

• Praca socjalna 

15.  Olimpiada Policyjna • socjologia grup 
dyspozycyjnych 

• bezpieczeństwo narodowe 

 

16.  Olimpiada Wiedzy 
Ekologicznej 

• Filozofia 
• Socjologia 
• Socjologia ekonomiczna 

• Filozofia 
• Socjologia 
• Socjologia ekonomiczna 

17.  Olimpiada Wiedzy 

Ekonomicznej  

• filozofia 

• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• Praca socjalna 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

• filozofia 

• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• Praca socjalna 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

18.  Olimpiada Wiedzy o 

Integracji Europejskiej 

• bezpieczeństwo narodowe 

• socjologia 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• socjologia ekonomiczna 
• Praca socjalna 

• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

• socjologia 

• socjologia grup 
dyspozycyjnych 

• socjologia ekonomiczna 
• Praca socjalna 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

19.  Olimpiada Wiedzy o Polsce i 
Świecie Współczesnym 
 

• Bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• europeistyka 

• filozofia 
• politologia 
• praca socjalna 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 

• socjologia grup 
dyspozycyjnych 

• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

• Bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• europeistyka 

• filozofia 
• politologia 
• praca socjalna 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 

• socjologia grup 
dyspozycyjnych 

• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

20.  Olimpiada Wiedzy o Prawach 

Człowieka w Świecie 
Współczesnym 

• dyplomacja europejska 

• europeistyka 
• filozofia 
• politologia 
• praca socjalna 
• socjologia 

• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• Stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

• dyplomacja europejska 

• europeistyka 
• filozofia 
• politologia 
• praca socjalna 
• socjologia 

• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

21.  Olimpiada Wiedzy o 
Regionie i Przedsiębiorczości 

• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• praca socjalna 
• zarządzanie projektami 

• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• praca socjalna 
• zarządzanie projektami 



społecznymi społecznymi 

22.  Olimpiada Wiedzy o Unii 
Europejskiej 
 

• bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• praca socjalna 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

• bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• praca socjalna 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

23.  Olimpiada Wiedzy o III RP • praca socjalna 

• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

• praca socjalna 

• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

24.  Olimpiada Wiedzy o 
Państwie i Prawie, 
organizowana przez Wyższą 
Szkołę Prawa i Administracji 
w Przemyślu 

• praca socjalna 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 

• zarządzanie projektami 
społecznymi 

• praca socjalna 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 

• zarządzanie projektami 
społecznymi 

25.  Ogólnopolski konkurs 
,,Bezpieczna Szkoła – 
Bezpieczny Uczeń”  

• Bezpieczeństwo narodowe 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 

• socjologia 

• socjologia grup 
dyspozycyjnych 
• socjologia 

26.  Ogólnopolski konkurs 
,,Bliżej Europy” dla uczniów 
szkół średnich Wiedzy o Unii 
Europejskiej, organizowany 
przez Instytut Studiów 

Międzynarodowych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

• stosunki międzynarodowe 
 

 

27.  Olimpiada Wiedzy o Mediach • Filozofia 
• socjologia 

• socjologia ekonomiczna 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

• filozofia 
• socjologia 

• socjologia ekonomiczna 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

28.  Olimpiada Wiedzy o 
Bezpieczeństwie i 
Obronności 

• bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• europeistyka 

• Politologia 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• socjologia 
• stosunki międzynarodowe 

• bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• europeistyka 

• Politologia 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• socjologia 
• stosunki międzynarodowe 

29.  Ogólnopolski konkurs 
historyczny „Olimpiada 
Solidarności. Dwie Dekady 
Historii” 

• europeistyka 
• Politologia 
• socjologia 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

• socjologia 
 

30.  Ogólnopolski konkurs 

Wiedzy o Europie „My w 
Europie” 

• politologia 

• zarządzanie projektami 
społecznymi 

• praca socjalna 
• socjologia 

• praca socjalna 

• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 



• socjologia ekonomiczna 

• socjologia grup 
dyspozycyjnych 

 

31.  Olimpiada Cyfrowa • filozofia 
• Politologia 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 

• socjologia grup 
dyspozycyjnych 

• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

• filozofia 
• Politologia 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 

• socjologia grup 
dyspozycyjnych 

• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 

32.  Olimpiada Lingwistyki 
Matematycznej  

• filozofia • filozofia 

33.  Olimpiada statystyczna 
 

• praca socjalna 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 

• socjologia grup 
dyspozycyjnych 

• praca socjalna 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 

• socjologia grup 
dyspozycyjnych 

34.  Ogólnopolski konkurs 
„Polska – Szwecja. Między 
rywalizacją  i współpracą. 

• europeistyka  

 
  



Uchwała Nr 131/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 15 grudnia 2017 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 Doroty 

Szaban: 

sekretarza – dr hab. Danutę Zalewską 
recenzenta – dr hab. Mateusza Błaszczyka  

członka komisji – dr hab. Zdzisława Marawskiego 
 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 130/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 15 grudnia 2017 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 Krzysztofa 

Lisowskiego: 

sekretarza – dr hab. Marcina Dębickiego 
recenzenta – dr hab. Katarzynę Kajdanek 

członka komisji – dr hab. Mateusza Błaszczyka 
 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

  



 

Uchwała Nr 129/2017 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 grudnia 2017 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 Anny 

Krasnodębskiej: 
sekretarza – dr hab. Danutę Zalewską 

recenzenta – dr hab. Patrycję Matusz-Protasiewicz 
członka komisji – dr hab. Stanisława Kłopota 

 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

  



 

 
Uchwała Nr 128/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego 
 

Na podstawie art. 18a 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. Na wniosek dr Mirosława Boruty umarza się postępowanie habilitacyjne 

wszczęte 4 maja 2017 r. przez Centralną Komisję ds. Stopni Naukowych i Tytułów, na 

podstawie monografii Nazwisko jako fundament tożsamości poza Ojczyzną. Gruzińska 
gałąź Poniatowskich oraz pozostałego dorobku naukowego 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. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
  



 

Uchwała Nr 127/2017 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 grudnia 2017 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 Krystynie Dziubackiej stopień naukowy doktora habilitowanego 

nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia wsi. 
uzasadnienie : 

Dr Krystyna Dziubacka we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako 
podstawę postępowania habilitacyjnego wskazała jako osiągnięcie naukowe monografię 

pt. Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi. Uwarunkowania jakości życia – kierunek i 

dynamika zmian oraz pozostały dorobek naukowy. 
Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 

wskazanej monografii, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, wybranych publikacji i 
zawierają ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności naukowej Habilitantki. 

Komisja uznała, że Habilitantka ma kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-

badawczej. Uznano, że  osiągnięcie naukowe oraz dorobek naukowy wnoszą wkład 
naukowy w rozwój dyscypliny socjologii. Zdanie odrębne przedstawił jeden z 

Recenzentów. Jako wystarczające oceniono osiągnięcia Habilitantki w zakresie 

działalności organizacyjnej i dydaktycznej, uznano, że Habilitantka wykazała się „istotną 
aktywnością naukową”, co znaczy, że spełniła wymagania sformułowane w art. 16 ust 1 

Ustawy. 
W świetle obowiązującej Ustawy poziom naukowy, naukowo ważne wyniki badań 

potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego. 

Na podstawie powyższego, w ślad za pozytywną 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. 
 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 

 
  



 

Uchwała Nr 126/2017 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 grudnia 2017 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 Elżbiecie Opiłowskiej stopień naukowy doktora habilitowanego 

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

Dr Elżbieta Opiłowska we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako 
podstawę postępowania habilitacyjnego wskazała jako osiągnięcie naukowe cykl 

publikacji pt. Przemiany na pograniczu polsko-niemieckim w perspektywie integracji 

europejskiej – koncepcje teoretyczne i analiza empiryczna oraz pozostały dorobek 
naukowy. 

Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 
jednotematycznego cyklu publikacji, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, 

wybranych publikacji i zawierają ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności 

naukowej Habilitantki oraz stanowisko, że ma ona kwalifikacje do samodzielnej pracy 
naukowo-badawczej.  

Dorobek naukowy jest w pełni zadowalający. Dotyczy to wszystkich aspektów tego 

dorobku: liczby prac naukowych, ich jakości oraz wkładu naukowego, objętości a także 
zasięgu oddziaływania. Podobnie sytuacja wygląda w zakresie współpracy 

międzynarodowej, 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 pozytywną 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 głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
  



Uchwała Nr 125/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 
w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Wydziału z dnia 13 czerwca 2008 

roku w sprawie nadania dr Leszkowi Kleszczowi stopnia doktora habilitowanego 

nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia 
 

Na podstawie § 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. Utrzymuje się w mocy uchwałę Rady Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie nadania dr Leszkowi 
Kleszczowi stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 

 
Uzasadnienie: 

     Postanowieniem z dnia 29 maja 2017 r. (doręczone Wydziałowi Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 8 września 2017) Centralna Komisja do Spraw 

Stopni i Tytułów wznowiła postępowanie habilitacyjne dr hab. Leszka Kleszcza. W ramach 

tego postępowania Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
wystąpił do recenzentów postępowania habilitacyjnego z wnioskiem o wydanie opinii w 

zakresie spełnienia przez Habilitanta wymogów do przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego. Recenzenci otrzymali również dokumentację postępowania 

habilitacyjnego z 2008 roku i dokumentację postępowania z 2016 r., a także pismo 

Centralnej Komisji dotyczące wznowienia postępowania habilitacyjnego oraz dokumenty 
otrzymane z Centralnej Komisji w 2017 r.  

O wznowieniu postępowania habilitacyjnego poinformowana została Rada Wydziału  
     Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r. Rada Wydziału, po zapoznaniu się z pełną 

dokumentacją dotyczącą Habilitanta: z 2008 r., z 2016 r., dokumentami otrzymanymi z 

Centralnej Komisji, opiniami recenzentów, po przeprowadzeniu dyskusji, w której udział 
brali także recenzenci, po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych, w głosowaniu 

tajnym, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przyjęła uchwałę 

utrzymującą w mocy uchwałę Rady tego Wydziału z dnia 13 czerwca 2008 roku, w 
sprawie nadania dr Leszkowi Kleszczowi stopnia doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 
 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
  



Uchwała Nr 124/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 października 2017 r. 

 
w sprawie zmian w programach studiów w r.akad. 2017/18 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzeniem 
Rektora 98/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń 

wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. W r.akad. 2017/18 wprowadza się zmiany w programach studiów na 
kierunkach: Europeistyka studia stacjonarne I i II stopnia. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

 
  



Uchwała Nr 123/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 października 2017 r. 

 
w sprawie zmian w programach studiów w r.akad. 2017/18 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzeniem 
Rektora 98/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń 

wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. W r.akad. 2017/18 wprowadza się zmiany w programach studiów na kierunku 
Dyplomacja europejska studia stacjonarne I i II stopnia 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

 
  



Uchwała Nr 122/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 października 2017 r. 

 
w sprawie zmian w programach studiów w r.akad. 2017/18 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzeniem 
Rektora 98/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń 

wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. W r.akad. 2017/18 wprowadza się zmiany w programach studiów na kierunku 
Bezpieczeństwo Międzynarodowe – studia magisterskie niestacjonarne  

 

 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 
     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

 
  



Uchwała Nr 121/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 października 2017 r. 

 
w sprawie zmian w programach studiów w r.akad. 2017/18 

  

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzeniem 
Rektora 98/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń 

wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. W r.akad. 2017/18 wprowadza się zmiany w programach studiów na 
kierunkach: 

- Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne, I i II stopnia; 

-  Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia; 
-  Bezpieczeństwo międzynarodowe, studia stacjonarne II stopnia; 

- International relations Global studies 
 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

 
  



Uchwała Nr 120/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 października 2017 r. 

 
w sprawie zmian w programach studiów w r.akad. 2017/18 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzeniem 
Rektora 98/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń 

wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. W r.akad. 2017/18 wprowadza się zmiany w programach studiów  filozofia, 
studia stacjonarne I i II stopnia  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

 
  



Uchwała Nr 119/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 października 2017 r. 

 
w sprawie zmian w programach studiów w r.akad. 2017/18 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzeniem 
Rektora 98/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń 

wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. W r.akad. 2017/18 wprowadza się zmiany w programach studiów na 
kierunkach:  

- Praca socjalna, studia stacjonarne I i II stopnia;  

- Socjologia ekonomiczna, studia stacjonarne I stopnia;  
- Socjologia, studia stacjonarne I i II stopnia;  

- Socjologia grup dyspozycyjnych, studia stacjonarne I i II stopnia;  
- Socjologia, specjalność Intercultural Mediation, studia stacjonarne II stopnia; 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

 
  



Uchwała Nr 118/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 października 2017 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie wykładowcy na podstawie 

umowy cywilnoprawnej w r.akad. 2017/18 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek o zatrudnienie na podstawie umowy 

cywilnoprawnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w r.akad. 2017/18 dr Moniki 
Paradowskiej na prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów realizowanych 

w Instytucie Studiów Międzynarodowych. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 
 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
  



Uchwała Nr 117/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 października 2017 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 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 dr 
Pauliny Barczyszyn-Madziarz na stanowisku adiunkta w Instytucie Studiów 

Międzynarodowych, na czas określony, na podstawie umowy o pracę. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

 
  



 

Uchwała Nr 116/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 

w sprawie wprowadzenia przedmiotów wydziałowych 
prowadzonych na studiach doktoranckich Nauk o Polityce 

oraz Nauk o Filozofii i Socjologii od roku akad. 2017/2018 

w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 
 

 
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wyraża pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia następujących 
przedmiotów wydziałowych na studiach doktoranckich Nauk o Polityce oraz Nauk o 

Filozofii i Socjologii od r. akad. 2017/2018 w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym: 

Translatorium z j. angielskiego lub Translatorium j. niemieckiego(do wyboru); Nauczanie 
uniwersyteckie lub Angielski w naukach społecznych (do wyboru); Etyka badań 

naukowych lub Ochrona własności Intelektualnej (do wyboru). 

 

 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

 
  



 

 
Uchwała Nr 115/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 

w sprawie likwidacji specjalności nauczycielskich na kierunku filozofia 
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora o likwidację specjalności nauczycielskich:  
Filozofia i Etyka – studia I i II stopnia studia (studia stacjonarne) 

Filozofia i język polski – studia I stopnia studia (studia stacjonarne) 

Komunikacja społeczna – studia II stopnia (studia stacjonarne 2-letnie) 
Komunikacja społeczna – studia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne 2,5-

letnie) 
Religioznawstwo – studia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne). 

 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

 
  



Uchwała Nr 114/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 
w sprawie utworzenia specjalności Bezpieczeństwo w systemach logistycznych 

na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wnioskuje się do Rektora o utworzenie od r.akad. 2017/18 specjalności 

Bezpieczeństwo w systemach logistycznych na kierunku Socjologia grup 
dyspozycyjnych studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. 

 

 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
  



Uchwała Nr 113/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 
w sprawie likwidacji specjalności Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach 

cywilnych na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wnioskuje się do Rektora o likwidację specjalności Bezpieczeństwo w 

dyspozycyjnych systemach cywilnych na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych studia 
stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. 

 

 § 2. Uchyla się uchwałę 74/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. 
 

 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 

 
  



Uchwała Nr 112/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 
w sprawie utworzenia specjalności Socjologia Techniki i Ekologii na kierunku 

Socjologia  

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wnioskuje się do Rektora o utworzenie od r.akad. 2017/18 specjalności 

Socjologia Techniki i Ekologii na kierunku studiów Socjologia studia stacjonarne II 
stopnia. 

 

 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
  



Uchwała Nr 111/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 
w sprawie likwidacji specjalności Socjologia Ekologii na kierunku Socjologia  

 

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

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora o likwidację specjalności Socjologia Ekologii na 
kierunku studiów Socjologia studia stacjonarne II stopnia. 

 
 § 2. Uchyla się uchwałę 91/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 

 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

 
  



Uchwała Nr 110/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia przedmiotów fakultatywnych i specjalizacyjnych na 

kierunku studiów Praca Socjalna  

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza na r. akad. 2017/18 się przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne 

na kierunku studiów Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, studia 
stacjonarne II stopnia) 

 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

 
  



Uchwała Nr 109/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 
 

w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia prac dyplomowych 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Upoważnia się adiunktów do prowadzenia prac licencjackich na kierunku 

Dyplomacja Europejska: 
a) na studiach stacjonarnych: dr Małgorzata Alberska, dr Rafał Juchnowski, dr 

Mariusz Kozerski, dr Irena Kurasz,  

b) na studiach niestacjonarnych: dr Adam Sokołowski. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
  



Uchwała Nr 108/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 
 

w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia prac dyplomowych 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Upoważnia się adiunktów dr Kamillę Dolińską, dr Roberta Frei, dr Aleksandrę 

Perchlę-Włosik do prowadzenia seminarium licencjackiego na kierunku studiów praca 
socjalna w roku akademickim 2017/18. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
  



Uchwała Nr 107/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 
w sprawie o wprowadzenia szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów 

rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na Studiach 

Doktoranckich Nauk o Filozofii i Socjologii 

 
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. 2018/19 wprowadza się szczegółowe kryteria wyłaniania 

doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na Studiach 
Doktoranckich Nauk o Filozofii i Socjologii  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
podpis 

 

 
  



Uchwała Nr 106/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

w sprawie zmian w strukturze Instytutu Filozofii 
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora o wprowadzenie zmian w strukturze Instytutu 

Filozofii: 
1.1. Likwidację Zakładu Ontologii i Teorii Poznania 

1.2. Utworzenie Zakładu Epistemologii i Filozofii Umysłu 
1.3. Utworzenie Zakładu Ontologii i Filozofii Przyrody 

 

 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
 

podpis 

 
  



Uchwała Nr 105/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 
 

w sprawie zmian w strukturze Instytutu Politologii 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wnioskuje się do Rektora o utworzenie w strukturze Instytutu Politologii 

Zakładu Badań Aktywności Politycznej i Społecznej z połączenia dotychczasowych 
Zakładów: Aktywności Politycznej i Badań nad Samorządnością Terytorialną.  

 

 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
 

podpis 

 
  



Uchwała Nr 104/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r.  

 
 

w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na podstawie 

umów cywilnoprawnych w r.akad. 2017/18 
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Opiniuje się pozytywnie wnioski o zatrudnienie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w r.akad. 2017/18 n/w: 

- dr Markiem Golińczakiem na prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku studiów 

dyplomacja europejska – studia niestacjonarne I stopnia w r.akad. 2017/18. 
- z prof. dr hab. Andrzejem Jabłońskim do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach 

stacjonarnych politologii prowadzonych w j. angielskim 
- prof. dr hab. Zdzisławem Zagórskim, dr Krzysztofem Albinem, dr inż. Waldemarem 

Andrzejewskim, dr Piotrem Antoniewiczem, dr Krystyną Baszak, mgr Zbigniewem 

Beczyńskim, mgr Adamem Bigajem, dr Małgorzatą Burnecką, mgr Patrykiem Długoszem, 
dr Bereniką Dyczek, dr Pawłem Falentą, dr Robertem Florkowskim, dr Stanisławem 

Gireniem, dr Robertem Gwardyńskim, mgr Mateuszem Karolakiem, dr Janem Kurkiem, dr 

Łukaszem Kutą, dr Krzysztofem Marciniakiem, mgr Tomaszem Neumannem, mgr 
Krystyną Pisarek, dr Wiesławem Podkańskim, mgr Robertem Przybyłą, mgr Edytą Ryznar, 

mgr Aleksandrą Skowron, dr Jarosławem Stelmachem, na prowadzenie zajęć 
dydaktycznych na kierunkach studiów realizowanych w Instytucie Socjologii. 

- dr Wojciechem Kazaneckim, prof. Joostem Platje, dr Rafałem Próchniakiem, dr 

Agnieszką Faron, dr Katarzyną Jędrzejczyk–Kuliniak, mgr Klaudią Froch, mgr Beatą 
Migaj, mgr Barbarą Repucho na prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów 

realizowanych w Instytucie Studiów Międzynarodowych. 
- prof. dr hab. Wiesławem Bokajło, dr Zbigniewem Beczyńskim na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych na kierunku europeistyka. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 
  



Uchwała Nr 103/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 
w sprawie wniosku o udzielenie urlopu naukowego 

 

 
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 udzielenie rocznego 

urlopu naukowego dr Marcinowi Selingerowi. 
 

 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



 

Uchwała Nr 102/2017 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 września 2017 r. 
 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 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 zatrudnienie dr 

Moniki Paradowskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Studiów Międzynarodowych, na 

czas określony, na podstawie umowy o pracę. 
 

 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

 
  



Uchwała Nr 101/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Katedrze Logiki i Metodologii 

Nauk 

 
 

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 
Marcina Drofiszyna na stanowisku adiunkta w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk, na czas 

określony, na podstawie umowy o pracę. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 
 

 
  



Uchwała Nr 100/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 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 
Dawida Krysińskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Socjologii, na czas określony, 

na podstawie umowy o pracę. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 99/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 r. 

w sprawie awansowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
 

 

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 awansowanie dr 
hab. Krzysztofa Szlachcica na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 
 

 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 98/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 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 Ewy 

Banaszak: 

sekretarz – dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska 
recenzent – prof. dr hab. Marcelina Zuber 

członek komisji – dr hab. Iwona Taranowicz 
 

 

 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 

 
  



Uchwała Nr 97/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 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 Michałowi Głowali stopień naukowy doktora habilitowanego 

nauk humanistycznych, w dyscyplinie filozofia, w specjalności metafizyka. 
uzasadnienie : 

Dr Michał Głowala we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę 

postępowania habilitacyjnego wskazał jako osiągnięcie naukowe monografię pt. Możności 

i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego oraz pozostały dorobek naukowy. 
Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 

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

stanowisko, że Habilitant ma istotne kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-

badawczej.  
Dorobek naukowy wnosi wkład naukowy w rozwój dyscypliny - filozofii, świadcząc 

o dojrzałości i samodzielności naukowej. 

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

Na podstawie powyższego, w ślad za pozytywną 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 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 96/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 września 2017 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 Marcinowi Dębickiemu stopień naukowy doktora habilitowanego 

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

Dr Marcin Dębicki we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę 

postępowania habilitacyjnego wskazał jako osiągnięcie naukowe cykl publikacji pt. 

Środkowoeuropejskie sąsiedztwa kultur i narodów (ze szczególnym uwzględnieniem 
kontekstu polskiego) oraz pozostały dorobek naukowy. 

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

zawierają ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności naukowej Habilitanta oraz 

stanowisko, że Habilitant ma istotne kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-
badawczej.  

Dorobek naukowy wnosi wkład naukowy w rozwój dyscypliny - socjologii, 

świadcząc o dojrzałości i samodzielności naukowej. 
W świetle obowiązującej Ustawy poziom naukowy, naukowo ważne wyniki badań 

potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego. 
Na podstawie powyższego, w ślad za pozytywną 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 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 95/2016 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
w sprawie odmowy przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 

 

Na podstawie § 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 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Tadeusza 
Kowalewskiego. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 

 
Uzasadnienie: 

Członkowie Rady Wydziału oraz Recenzenci nie byli usatysfakcjonowani poziomem 

odpowiedzi na zadane pytania, co dało wyraz w głosowaniu tajnym. 
 
Pouczenie: 

Od niniejszej uchwały przysługuje stronie odwołanie. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach i tytule naukowym … Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z 

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

Na podstawie § 16 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 

stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskim i habilitacyjnym …, na Pana wniosek, Rada Wydziału może wyrazić zgodę na 

powtórzenie kolokwium habilitacyjnego. Powtórzenie kolokwium habilitacyjnego może odbyć się nie 

wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy i nie więcej niż jeden raz. 

 

Termin na wniesienie odwołania wynosi jeden miesiąc od otrzymania zawiadomienia 

 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

  



 
Uchwała Nr 92/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 

 
 

w sprawie upoważnienia adiunktów do recenzowania prac dyplomowych 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wyraża pozytywną opinię wobec wszystkich adiunktów prowadzących zajęcia 

w roku akademickim 2016/17 w Instytucie Socjologii do recenzowania prac 
dyplomowych. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 91/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zmiany nazwy specjalności Socjologia Ekologii na Socjologia Techniki 
i Ekologii na kierunku Socjologia  

 

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

 
 § 1. Wnioskuje się do Rektora o zmianę nazwy specjalności Socjologia Ekologii na 

Socjologia Techniki i Ekologii na kierunku studiów Socjologia studia stacjonarne II 

stopnia. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 



Uchwała Nr 90/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Socjologia  
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od r. akad. 2017/18 wprowadza się zmiany program studiów na kierunku 
Socjologia studia I stopnia studia stacjonarne. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 



Uchwała Nr 89/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie likwidacji specjalności nauczycielskiej na kierunku studiów 
Politologia  

 

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

 
 § 1. Wnioskuje się do Rektora o likwidację specjalności nauczycielskiej na 

kierunku studiów Politologia studia I i II stopnia.  

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 



Uchwała Nr 88/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku Zarządzanie projektami 
społecznymi  

 

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

 
 § 1. Od r. akad. 2017/18 modyfikuje się program studiów na kierunku 

Zarządzanie projektami społecznymi studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 



Uchwała Nr 87/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku Politologia  
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od r. akad. 2018/19 modyfikuje się program studiów na kierunku Politologia 
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 



Uchwała Nr 86/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Filozofia  
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od r. akad. 2017/18 zmienia się program studiów na kierunku Filozofia studia 
I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

  



 
Uchwała Nr 85/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 

 
 

w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku Global Studies – 

International Relation BA. 
 

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

 

 § 1. Od r. akad. 2017/18 modyfikuje się program studiów na kierunku Global 
Studies – International Relation BA. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 



Uchwała Nr 84/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo 
międzynarodowe. 

 

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

 
 § 1. Od r. akad. 2017/18 modyfikuje się program studiów na kierunku 

bezpieczeństwo międzynarodowe studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.  

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 



Uchwała Nr 83/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku Stosunki 
międzynarodowe. 

 

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

 
 § 1. Od r. akad. 2017/18 modyfikuje się program studiów na kierunku stosunki 

międzynarodowe studia I stopnia.  

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 



Uchwała Nr 82/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo 
Narodowe. 

 

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

 
 § 1. Od r. akad. 2017/18 modyfikuje się program studiów na kierunku 

Bezpieczeństwo Narodowe.  

. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 



Uchwała Nr 81/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie wniosku o uzupełnienie Uchwały Nr 60/2014 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. 

 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wnioskuje się do Senatu o uzupełnienia Uchwały Nr 60/2014 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad 
przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów 

konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w 
roku akademickim 2017/2018, z późn. zm. o ogólnopolską Olimpiadę Cyfrową. Laureaci i 

finaliści konkursu zostaną zwolnieni z procedury rekrutacyjnej na kierunek Stosunki 

Międzynarodowe. 
 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 80/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie wniosku o uzupełnienie Uchwały Nr 60/2014 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. 

 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wnioskuje się do Senatu o uzupełnienia Uchwały Nr 60/2014 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad 
przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów 

konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w 
roku akademickim 2017/2018, z późn. zm. o ogólnopolską Olimpiadę Cyfrową. Laureaci i 

finaliści konkursu zostaną zwolnieni z procedury rekrutacyjnej na kierunek Politologia i 

Zarządzanie projektami społecznymi. 
 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 79/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Europeistyka 
 

 

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

 
 § 1. Od r. akad. 2017/18 wprowadza się zmiany w programie nauczania studiów I 

i II stopnia na kierunku Europeistyka w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.  

. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



 

Uchwała Nr 78/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie modyfikacji programu Studiów Podyplomowych Zawodu Mediatora. 
 

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

 

 § 1. Od r. akad. 2017/18 modyfikuje się program Studiów Podyplomowych 
Zawodu Mediatora.  

. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis  



Uchwała Nr 77/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku Zarządzanie 
bezpieczeństwem państwa 

 

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

 
 § 1. Od r. akad. 2017/18 modyfikuje się programu studiów Zarządzanie 

bezpieczeństwem państwa, studia stacjonarne i niestacjonarne.  

. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis  



  



Uchwała Nr 76/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych  
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Od r. akad. 2017/18 likwiduje się specjalność socjologia bezpieczeństwa 
militarnego na studiach II stopnia na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych w trybie 

stacjonarnym i niestacjonarnym.  

. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 



Uchwała Nr 75/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów Socjologia grup 
dyspozycyjnych  

 

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

 
 § 1. Od r. akad. 2017/18 tworzy się nową specjalność „Zarządzanie strukturami 

logistycznymi” na kierunku studiów II stopnia Socjologia grup dyspozycyjnych w trybie 

stacjonarnym i niestacjonarnym. (Program złożony w Dziekanacie) 
. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 74/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku studiów Socjologia grup 
dyspozycyjnych  

 

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

 
 § 1. Od r. akad. 2017/18 wprowadza się zmianę nazwy specjalności 

„Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych” na „Bezpieczeństwo w 

systemach logistycznych” na kierunku studiów I stopnia Socjologia grup dyspozycyjnych 
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



 

Uchwała Nr 73/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Socjologia grup 
dyspozycyjnych  

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Od r. akad. 2017/18 (dla wszystkich lat studiów)wprowadza się zmiany w 

programie nauczania studiów II stopnia na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych w 

trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.  
. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 72/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zmian w programie studiów kierunku Socjologia grup 
dyspozycyjnych  

 

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

 
 § 1. Od r. akad. 2017/18 (dla wszystkich lat studiów)wprowadza się zmiany w 

programie nauczania studiów I stopnia na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych w 

trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.  
. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 71/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 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 przedłużenie 

zatrudnienia dr Joanny Wardzały na stanowisku adiunkta. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 70/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 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 przedłużenie 
zatrudnienia dr Jarosława Jarząbka na stanowisku adiunkta. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 69/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 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 zatrudnienie dr 
Bartłomieja Łódzkiego na stanowisku adiunkta. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 68/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 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 przedłużenie 
zatrudnienia dr Ireny Kurasz na stanowisku adiunkta. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 67/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 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 przedłużenie 
zatrudnienia dr Michała Piekarskiego na stanowisku adiunkta. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 66/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 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 przedłużenie 
zatrudnienia dr hab. Dominika Kopińskiego na stanowisku adiunkta. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 65/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 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 dr 

Małgorzaty Madej na stanowisku adiunkta. 
 

 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 64/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 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 dr 

Pawła Nowakowskiego na stanowisko adiunkta. 
 

 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 63/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 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. 
Andrzeja Polusa na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 62/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia 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. 
Adama Mrozowickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 61/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego 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 prof. dr 
hab. Wandy Patrzałek na stanowisko profesora zwyczajnego. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 60/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 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 powołanie prof. dr 
hab. Jerzego Juchnowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego. 

 

 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 59/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 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 Elżbiety 

Opiłowskiej: 
sekretarz – dr hab. Julita Makaro 

recenzent – prof. dr hab. Anna Śliz 
członek komisji – dr hab. Danuta Zalewska 

 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 58/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 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 Mirosława 

Boruty: 
sekretarz – dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź 

recenzent – prof. dr hab. Zbigniew Kurcz 
członek komisji – dr hab. Krzysztof Czekaj 

 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 57/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 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 Krystyny 

Dziubackiej: 
sekretarz – dr hab. Dorota Majka-Rostek 

recenzent – dr hab. Katarzyna Kajdanek 
członek – dr hab. Marcelina Zuber 

. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 56/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
w sprawie odmowy 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. Odmawia się dr Włodzimierzowi Durce nadania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia. 

uzasadnienie : 
Dr Włodzimierz Durka we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako 

podstawę postępowania habilitacyjnego wskazał jako osiągnięcie naukowe cykl publikacji 
powiązanych tematycznie pt. Procesy modernizacji wspólnot lokalnych i regionalnych 

oraz pozostały dorobek naukowy. 

Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 
wskazanego cyklu publikacji, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, wybranych 

publikacji i zawierają ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności naukowej 

Habilitanta oraz stanowisko, że Habilitant nie ma kwalifikacji do samodzielnej pracy 
naukowo-badawczej.  

Osiągnięcie naukowe oraz dorobek naukowy nie wnosi znaczącego wkładu 
naukowego w rozwój dyscypliny - socjologii, zarówno pod względem: metodologicznym, 

merytorycznym, a także oddziaływania. Habilitant nie wykazał się „istotną aktywnością 

naukową” co znaczy, że nie spełnił wymagania sformułowanego w art. 16 ust 1 Ustawy. 
Pozytywnie oceniono osiągnięcia Habilitanta w zakresie: działalności organizacyjnej, 

dydaktycznej i popularyzacji wiedzy. 
W świetle obowiązującej Ustawy poziom naukowy jak i wyniki badań nie 

potwierdzają spełnienia warunków do uzyskania awansu naukowego. 

Na podstawie powyższego, w ślad za negatywną opinią – zawierającą szczegółowe 
uzasadnienie – Komisji habilitacyjnej, Rada Wydziału Nauk Społecznych, podjęła uchwałę 

o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

Od niniejszej uchwały przysługuje stronie odwołanie. Na podstawie art. 21 ust. 
1 w związku z art. 18 ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i 

tytule naukowym … Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm., informuję, iż przysługuje 
odwołanie od przyjętej uchwały do Centralnej Komisji, za pośrednictwem Rady 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Termin na wniesienie odwołania wynosi jeden miesiąc od otrzymania 
zawiadomienia 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 55/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 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 Maciejowi Kowalewskiemu stopień naukowy doktora 

habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia 

miasta. 
uzasadnienie : 

Dr Maciej Kowalewski we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako 

podstawę postępowania habilitacyjnego wskazał jako osiągnięcie naukowe monografię pt. 
Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast oraz 

pozostały dorobek naukowy. 
Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 

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

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

badawczej.  

Dorobek naukowy wnosi wkład naukowy w rozwój dyscypliny - socjologii, 
świadcząc o dojrzałości i samodzielności naukowej. 

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

Na podstawie powyższego, w ślad za pozytywną 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 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 54/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 r. i przyjęcia budżetu 

na 2017 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 

2016 r. 

 § 2. Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy na 2017 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



 
Uchwała Nr 53/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 maja 2017 r. 

 

 
 

w sprawie upoważnienia adiunktów do recenzowania prac dyplomowych 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wyraża pozytywną opinię wobec wszystkich adiunktów prowadzących zajęcia 

w roku akademickim 2016/17 na kierunku dyplomacja europejska do recenzowania prac 
dyplomowych. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 52/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 maja 2017 r. 

 
 

 

w sprawie podjęcia prac nad zmianą reguł rozliczeń na wzajemnie świadczone 
usługi dydaktyczne 

 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Apeluje się Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o pilne podjęcie prac nad 

zmianą reguł rozliczeń pomiędzy Wydziałami Uniwersytetu za wzajemnie świadczone 
usługi dydaktyczne. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 51/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 maja 2017 r. 

 
 

 

w sprawie  
 

 

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

 
 § 1. Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego postuluje, by 

kierunki studiów i specjalności prowadzone przez jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego 

nie posiadające dostatecznych zasobów kadrowych zapewniających merytoryczną 
obsługę dydaktyczną, przekształcić w studia o międzywydziałowym charakterze. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 50/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 maja 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza za studia niestacjonarne w Instytucie 
Politologii 

 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Zatwierdza się preliminarz z czesnego za studia niestacjonarne Instytutu 

Politologii na sem. letni r. akad. 2016/17. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 49/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 maja 2017 r. 

 
 

 

w sprawie  przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta z habilitacją 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 przedłużenie 
zatrudnienia dr hab. Michała Jacuńskiego na stanowisku adiunkta z habilitacją, na czas 

nieokreślony. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 48/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 maja 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia 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. 
Iwony Taranowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 
 

  



Uchwała Nr 47/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 maja 2017 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 Michała 

Głowali: 
sekretarz – prof. dr hab. Maciej Manikowski 

recenzent – dr hab. Marek Piwowarczyk 
członek – dr hab. Jacek Zieliński 

. 

 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 46/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 maja 2017 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 Arturowi Pacewiczowi stopień naukowego doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych, w dyscyplinie filozofia, w specjalności historia 

filozofii starożytnej. 
uzasadnienie : 

Dr Artur Pacewicz we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę 

postępowania habilitacyjnego wskazał jako osiągnięcie naukowe monografię pt. Hēdonē. 
Koncepcja przyjemności w filozofii Platona oraz pozostały dorobek naukowy. 

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

zawierają ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności naukowej Habilitanta oraz 

stanowisko, że Habilitant ma istotne kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-
badawczej.  

Dorobek naukowy wnosi wkład naukowy w rozwój dyscypliny - filozofii, historii 

filozofii starożytnej, świadcząc o dojrzałości i samodzielności naukowej. 
W świetle obowiązującej Ustawy poziom naukowy, naukowo ważne wyniki badań 

potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego. 
Na podstawie powyższego, w ślad za pozytywną 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 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 45/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 
 

 

w sprawie okresu zaliczeniowego dla studentów uczestniczących w 

mobilnościach studenckich 

 

 

Na podstawie § 36 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała nr 

26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.) uchwala się co 

następuje: 

 

§1 

Rada Wydziału Nauk Społecznych ustala, że od roku akademickiego 2017/2018 okresem 

zaliczeniowym jest rok studiów. 

Dotyczy to studentów realizujących semestr/rok na innej uczelni, w ramach programu 

Erasmus+, MOST, CEPUS, umów bilateralnych i innych mobilności studenckich. 

  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

  



Uchwała Nr 44/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zmian w programie nauczania na kierunku studiów stosunki 
międzynarodowe 

 

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

 
 § 1. W r. akad. 2017/18 wprowadza się zmiany w programie nauczania na 

kierunku studiów stosunki międzynarodowe I i II stopnia, studia stacjonarne i 

niestacjonarne. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 43/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zmian w programie nauczania na kierunku studiów socjologia 
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. W r.akad. 2017/18 wprowadza się zmiany w programie nauczania na 
kierunku studiów socjologia: studia stacjonarne I stopnia oraz studia niestacjonarne 

studia II stopnia. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 

 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 42/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 
 

 

w sprawie wprowadzenia się zmiany w szczegółowych kryteriach wyłaniania 
doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium oraz szczegółowych 

kryteriach wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania 

zwiększenia stypendium z dotacji na zadania projakościowe dla uczestników 
Studiów Doktoranckich Nauk o Filozofii i Socjologii.  

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Od r.akad. 2017/18 wprowadza się zmiany w szczegółowych kryteriach 

wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium oraz 
szczegółowych kryteriach wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania 

zwiększenia stypendium z dotacji na zadania projakościowe dla uczestników Studiów 

Doktoranckich Nauk o Filozofii i Socjologii.  
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Rady jest prawomocna. 
 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

  



Załącznik do Uchwały Rady Wydziału nr 42/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

Studia Doktoranckie Nauk o 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 akademickim1: ______ 

Rok studiów w poprzednim roku akademickim:  ______ 

Średnia ocen za poprzedni rok akademicki:  ______ 

Data otwarcia przewodu doktorskiego2 : ______________________ (podać dzień/miesiąc/rok) 

Rok studiów, na którym został otwarty przewód doktorski: ______ 

Osiągnięcia doktoranta 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 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]. 

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



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 

Za monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, 

tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki 

biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, uznaje się dzieła, które spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe; 2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób 

oryginalny i twórczy; 3) były poddane procedurze recenzji wydawniczych; 4) SA opatrzone właściwym 

aparatem naukowych(bibliografia lub przypisy); 

5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej 

objętości tekstu; 6) są publikowane jako książki lub odrębne tomy, których egzemplarze obowiązkowe 

zostały przekazane uprawnionym bibliotekarzom, są dostępne w bibliotekach krajowych lub 



zagranicznych uczeni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie 

elektronicznej w Internecie; 7) posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI. 

Za autorstwo monografii naukowej nie uznaje się redakcji monografii wieloautorskiej.  

  (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 przynajmniej trzech 

państw, którzy posiadają stopień, co najmniej doktora nauk(lub są uznanymi ekspertami reprezentującymi 

ośrodki naukowo-badawcze).  

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 przynajmniej trzech 

ośrodków z trzech różnych miast, którzy posiadają stopień, co najmniej doktora nauk (lub są uznanymi 

ekspertami reprezentującymi ośrodki naukowo-badawcze)”. 

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) 

Możliwe jest ponowne przyznanie punktów za realizację międzynarodowego projektu badawczego 

zgłoszonego w załączniku za rok poprzedni, o ile łączny termin realizacji projektu wynosi, co najmniej 12 

miesięcy, a na rozliczany rok akademicki przypada, co najmniej 6 miesięcy realizacji projektu.  

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) 

 Możliwe jest ponowne przyznanie punktów za realizację ogólnopolskiego projektu badawczego zgłoszonego 

w załączniku za rok poprzedni, o ile łączny termin realizacji projektu wynosi, co najmniej 12 miesięcy, a na 

rozliczany rok akademicki przypada, co najmniej 6 miesięcy realizacji projektu 

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) 

Punkty dodaje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Działalność dydaktyczna musi być prowadzona w 

związku ze studiami doktoranckimi. Limit przyznanych punktów wynosi 16. 

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 41/2017 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 kwietnia 2017 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 letnim r. akad. 2016/17 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 jednomyślnie. 
 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 40/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 
 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Instytutu Socjologii  
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Wprowadza się zmiany w Regulaminie Instytutu Socjologii. Tekst jednolity 
Regulaminu stanowi załącznik nr 1. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie jawne. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 
Uchwała Rady jest prawomocna. 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 



     Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału nr 40/2017 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

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. 2016, poz. 1842 z późn. zmianami), Statut Uniwersytetu 

Wrocławskiego (zwany dalej „Statutem”). 

 

Rozdział II 

Struktura organizacyjna i zakres działania Instytutu Socjologii 

§ 2 

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.  

§ 3 

Instytut socjologii przeprowadza przewody doktorskie. 

 

§ 4 

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

Rektorem 

2. Dyrektor Instytutu jest przełożonym pracowników Instytutu w zakresie swoich kompetencji. 

3. Dyrektor Instytutu występuje do Dziekana z wnioskami w sprawie awansów stanowiskowych pracowników, 

powoływania zastępców dyrektora, zmiany w strukturze Instytutu (zakłady, pracownie, ośrodki) ich składu 

osobowego i kierowników. 

§ 5 

1. W Instytucie działa Rada Instytutu. Jej skład określa § 40 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 obradom przewodniczy Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych nie będący samodzielnym 

pracownikiem, sprawy, w których prawo głosu posiadają jedynie samodzielni pracownicy, prowadzi inny 

Zastępca Dyrektora będący pracownikiem samodzielnym lub najstarszy wiekiem samodzielny pracownik 

Instytutu. 

5. 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 

6. W skład Rady wchodzą wybrani przedstawiciele niesamodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w Instytucie Socjologii, stanowiący 10% składu Rady Instytutu. 

7. Przedstawiciele niesamodzielnych nauczycieli akademickich wybierani są na zwoływanym przez Dyrektora 

Instytutu zebraniu niesamodzielnych nauczycieli akademickich, zebraniu temu przewodniczy 

niesamodzielny pracownik nauki wybrany przez zebranych pracowników. 

8. W posiedzeniach Rady uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciele związków zawodowych, po 

jednym z każdego związku, jeżeli statutowo organ związku działa w Instytucie. 

9. Kadencja Rady pokrywa się z ustawową kadencją władz Uniwersytetu. 

§ 6 

Rada Instytutu czuwa nad poziomem i rozwojem uprawianych w Instytucie nauk i dydaktyki, nad rozwojem 

kadry naukowej, naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej zgodnie z §41 Statutu.  

§ 7 

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) wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia pracownika w Instytucie 

b) wyrażenia opinii o powołaniu/odwołaniu ze 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. 

§ 8 

1. W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki: 

- Zakład Socjologii Edukacji 

- Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych 

- Zakład Socjologii Kultury  i  Cywilizacji 

- Zakład Socjologii Miasta i Wsi, 

- Zakład Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury, 

- Zakład Socjologii Ogólnej, 

- Zakład Socjologii Płci i Rodziny, 

- Zakład Socjologii Pogranicza, 

- Zakład Socjologii Sfery Publicznej, 

- Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, 

- 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, proces socjalizacji,  patologie edukacyjne - przyczyny i formy im 

przeciwdziałania, teoria naznaczania, 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. Zakład prowadzi dwie specjalności: „Socjologia 

Edukacji i Badań Rynku Edukacyjnego” (I stopień licencjacki kierunek: Socjologia) oraz „Edukacja dla 

Bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych” (II stopień magisterski kierunek: Socjologia). 

3. Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych realizuje interdyscyplinarne badania z zakresu bezpieczeństwa 

publicznego i bezpieczeństwa narodowego na poziomie mezo i makro. Zajmuje się problematyką grup 

dyspozycyjnych jako instytucji oraz organizacji, jak i ich usytuowaniem w przestrzeni społecznej i 

politycznej.  

4. Zakład Socjologii Kultury  i  Cywilizacji.  Zakładu podejmuje badania w obszarze  szeroko rozumianej 

socjologii kultury, które dotyczą:  problematyki  wielokulturowości, pamięci zbiorowej, socjologii kultury 

artystycznej, kultury alternatywnej, kulturowych aspektów socjologii miasta, cywilizacji i socjologii wiedzy 

i nauk  oraz teorii kultury . Członkowie  Zakładu  zajmują się socjologią kultury i cywilizacji w  ujęciu 

teoretycznym i empirycznym. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Zakład Socjologii Ogólnej realizuje badania nad formami ładów współczesnych świata i ich aktorami, 

strukturami społecznymi, bezpieczeństwem zbiorowym oraz globalizacją w kontekście innych procesów 

współczesności. 



8. Zakład Socjologii Pogranicza realizuje badania nad problemami społeczno-gospodarczymi i kulturowymi na 

pograniczach oraz zagadnieniami grup etnicznych, mniejszości narodowych i państwowo narodowych 

sąsiedztw. Ponadto w Zakładzie prowadzone są badania nad migracją z i do Polski, nad położeniem 

migrantów oraz nad procesami integracyjnymi. 

9. Zakład Socjologii Płci i Rodziny Główne obszary badawcze:  Współczesne przemiany rodziny; Społeczno-

kulturowe aspekty płci; Genderowe aspekty komunikacji społecznej;  Społeczne wytwarzanie i postrzeganie 

seksualności; Mechanizmy seksualnej normatywizacji i wykluczeń;  Społeczne funkcjonowanie mniejszości 

seksualnych;  Ciało jako kreacja społeczna oraz obiekt kontroli społecznej; Płeć, seksualność a cielesność.  

10. 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. 

11. Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej. Główne obszary działalności badawczej Zakładu związane 

są z problematyką wykluczenia i marginalizacji, kwestii i problemów społecznych, starych i nowych ryzyk 

socjalnych, rodziny, zdrowia, choroby i niepełnosprawności, polityki społecznej. Zakład odpowiada za 

realizację kierunkowych przedmiotów na kierunku praca socjalna I i II stopnia. 

12. 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. 

13. Celem działania Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza jest rozwój nowych pól badawczych 

w zakresie badań regionalnych i obszarów pogranicza, inicjowanie międzynarodowej współpracy naukowej 

i realizacja projektów badawczych. 

14.  Zgodnie z § 51 Statutu, do zadań kierownika zakładu należy w szczególności:  

1) organizowanie działalności zakładu przewidzianej w akcie jego powołania, w tym również inicjowanie 

działań prowadzących do pozyskiwania przez zakład dodatkowych środków finansowych na badania 

naukowe;  

2) sprawowanie kontroli zarządczej w zakładzie;  

3) dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników; 

4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących zakładu, niezastrzeżonych do kompetencji 

organów Uniwersytetu lub dyrektora instytutu.  

 Kierownik zakładu jest, w ramach swoich kompetencji, przełożonym pracowników   zatrudnionych w 

zakładzie. 

§ 9 

 

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.  

Rozdział III 

Działalność dydaktyczna Instytutu Socjologii 

§ 10 

 

1. Działalność dydaktyczna odbywa się na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego  stopnia, w trybie 

stacjonarnym i niestacjonarnym, oraz na studiach podyplomowych 

2. Instytut kształci również kadry naukowe w zakresie socjologii. 

§ 11 

 

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 w roku poprzednim. 

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 roku poprzednim. 

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 

 

§ 12 

 

Regulamin Instytutu Socjologii został uchwalony przez Radę Wydziału Nauk Społecznych w dniu 28 kwietnia 

2017 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 39/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego 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 dr hab. 

Marii Kostyszak na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 



Uchwała Nr 38/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 
 

 

w sprawie przedłużenia zatrudnienia 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 zatrudnienie prof. dr 

hab. Andrzeja Czajowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na czas określony 

od 1 października 2017 r. do 31 marca 2019 r. 
 

 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 



Uchwała Nr 37/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2017 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 powołanie prof. dr 

hab. Mirosława Dymarskiego na stanowisko profesora zwyczajnego. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 



Uchwała Nr 36/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 
w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego 

 

 
 

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

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

następuje: 
 

 § 1. Dopuszcza się do kolokwium habilitacyjnego Pana dr Tadeusza 

Kowalewskiego. 
 

 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 



Uchwała Nr 35/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 marca 2017 r. 

 
 

opinia 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. Opiniuje się pozytywnie wniosek dr hab. Przemysława Żukiewicza o 

przyznanie stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. 
 

 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 



Uchwała Nr 34/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 marca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 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 zatrudnienie dr 

Michała Nowickiego na stanowisko adiunkta, na czas określony do 30 września 2019 r. 

 
 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 



Uchwała Nr 33/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 marca 2017 r. 

 
 

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego 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. Macieja Manikowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 



Uchwała Nr 32/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 marca 2017 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 Marcina 

Dębickiego: 

sekretarza – dr hab. Adama Mrozowickiego 

recenzenta – prof. dr hab. Sławomira Łodzińskiego 

członka – prof. dr hab. Mirosława Dymarskiego 

 

 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 



Uchwała Nr 31/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 marca 2017 r. 

 
w sprawie odmowy 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. Odmawia się dr Januszowi Łukaszyńskiemu nadania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego nauk humanistycznych, w dyscyplinie filozofia 
uzasadnienie : 

Dr Janusz Łukaszyński we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako 
podstawę postępowania habilitacyjnego wskazał jako osiągnięcie naukowe cykl publikacji 

powiązanych tematycznie pt. Zasada wzajemności oraz pozostały dorobek naukowy. 

Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 
wskazanego cyklu publikacji, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, wybranych 

publikacji i zawierają ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i aktywności naukowej 
Habilitanta oraz stanowisko, że Habilitant nie ma kwalifikacji do samodzielnej pracy 

naukowo-badawczej.  

Osiągnięcie naukowe oraz dorobek naukowy nie wnosi wkładu naukowego w 
rozwój dyscypliny - filozofii, zarówno pod względem: metodologicznym, merytorycznym, 

ilości, objętości a także oddziaływania. Ponadto Habilitant posiada niewielkie osiągnięcia 

w zakresie: dydaktyki i popularyzacji wiedzy. 
W świetle obowiązującej Ustawy poziom naukowy jak i wyniki badań nie 

potwierdzają spełnienia warunków do uzyskania awansu naukowego. 
Na podstawie powyższego, w ślad za negatywną opinią – zawierającą szczegółowe 

uzasadnienie – Komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Nauk Społecznych, podjęła uchwałę 

o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych głosowanie tajne. Uchwałę przyjęto większością 

głosów. 
Pouczenie: 

Od niniejszej uchwały przysługuje stronie odwołanie. Na podstawie art. 21 ust. 

1 w związku z art. 18 ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i 

tytule naukowym … Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm., informuję, iż przysługuje 
odwołanie od przyjętej uchwały do Centralnej Komisji, za pośrednictwem Rady 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  
Termin na wniesienie odwołania wynosi jeden miesiąc od otrzymania 

zawiadomienia 

 
 

 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 



Uchwała Nr 30/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 marca 2017 r. 

 
 

w sprawie odmowy 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. Odmawia się dr Markowi Bodzianemu nadania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia 

Uzasadnienie : 
Dr Marek Bodziany we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę 

postępowania habilitacyjnego wskazał jako osiągnięcie naukowe cykl publikacji: 
Europejski tygiel kultur w dobie kryzysów społecznych XXI wieku oraz pozostały dorobek 

naukowy. 

Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 
wskazanego cyklu publikacji, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac, wybranych 

publikacji i zawierają ocenę osiągnięcia naukowego i aktywności naukowej Habilitanta 
oraz stanowisko, że Habilitant nie ma kwalifikacji do samodzielnej pracy naukowo-

badawczej.  

Przedłożony przed dra Marka Bodzianego cykl publikacji nie stanowi znacznego wkładu do 
socjologii, a jego dotychczasowa aktywność nie jest na tyle istotna, aby być 

wystarczającym powodem nadania mu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie 

socjologia. 
Oceniając wartość artykułów składających się na zbiór Europejski tygiel kultur w 

dobie kryzysów społecznych XXI wieku, uznano je za niedostatecznie ugruntowane 
teoretycznie i niedopracowane warsztatowo, a część za raczej informacyjne i oparte na 

materiałach wtórnych, niż za analityczne. Zbiór publikacji zawiera prace niewystarczająco 

powiązane tematycznie. Część z nich powstała na podstawie badań przeddoktorskich, 
wykorzystanych już w rozprawie doktorskiej.  

Uznano, że przedstawione osiągnięcie naukowe nie stanowi wymaganego 
znacznego wkładu do socjologii. W ocenie pozostałego dorobku naukowego uznano ich 

poziom za zadowalający. 

Pozytywnie oceniono działalność dydaktyczną i organizatorską. Elementy 
pozytywne w aktywności kandydata w żaden sposób nie kompensują zasadniczej słabości 

osiągnięcia naukowego. 

W świetle obowiązującej Ustawy poziom naukowy i wyniki badań nie potwierdzają 
spełnienia warunków do uzyskania awansu naukowego. 

Na podstawie powyższego, w ślad za uchwałą – zawierającą negatywną opinię – 
Komisji habilitacyjnej, Rada Wydziału Nauk Społecznych, podjęła uchwałę o odmowie 

nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

Od niniejszej uchwały przysługuje stronie odwołanie. Na podstawie art. 21 ust. 1 w 

związku z art. 18 ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym 
… Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm., informuję, iż od przyjętej uchwały przysługuje 

odwołanie do Centralnej Komisji, za pośrednictwem Rady Wydziału Nauk Społecznych 



Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin na wniesienie odwołania wynosi jeden 

miesiąc od otrzymania zawiadomienia 
 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 



Uchwała Nr 29/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 marca 2017 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 Leszkowi Żukowi stopień naukowego doktora habilitowanego 

nauk humanistycznych, w dyscyplinie filozofia, w specjalności filozofia nauki 
uzasadnienie : 

Dr Leszek Żuk we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę 
postępowania habilitacyjnego wskazał jako osiągnięcie naukowe monografię pt. 

Fundamentalne koncepcje biologii w pracach Kazimierza Petrusewicza oraz pozostały 

dorobek naukowy. 
Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie 

wskazanej 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.  

Dorobek naukowy wnosi wkład naukowy w rozwój dyscypliny - filozofii, historii 
filozofii, filozofii biologii, antropologii świadcząc o dojrzałości i samodzielności naukowej. 

W świetle obowiązującej Ustawy poziom naukowy, naukowo ważne wyniki badań 

potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego. 
Na podstawie powyższego, w ślad za pozytywną 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 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis  



Uchwała Nr 28/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 marca 2017 r. 

 

w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 

Na podstawie art. 27 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 (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, z późn. zm.), Rada Instytutu Politologii uchwala, co 
następuje: 

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

Damianowi Leszczyńskiemu 

Uzasadnienie 

Wyznaczeni przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułu Naukowego profesorowie 
Robert Piłat, Jacek Wojtysiak, Piotr Łaciak, Renata Ziemińska, Ryszard Kleszcz, jako 

recenzenci dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Damiana 
Leszczyńskiego, nadesłali w ustawowym terminie pozytywne recenzje. Wszyscy 

recenzenci zgodnie stwierdzili, że dr hab. Damian Leszczyński spełnia kryteria stawiane 

kandydatom do uzyskania tytułu profesora określone w art. 26 ust. 1, pkt 1-3 ustawy z 
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym. 

1. Jak zgodnie stwierdzają recenzenci, dr hab. Damian Leszczyński posiada 

„imponujące”, osiągnięcia naukowe, znacznie przekraczające wymagania stawiane w 
postępowaniu o tytuł profesora nauk humanistycznych, zarówno w sensie ilościowym, jak 

i jakościowym. Recenzenci zwracają uwagę nie tylko na dużą liczbę publikacji w liczących 
się czasopismach, także obcojęzycznych, ale również ich wysoką jakość merytoryczną, 

nowatorstwo ujęć oraz inspirację do dyskusji. Dr hab. Damian Leszczyński od czasu 

uzyskania habilitacji opublikował dwie monografię, z których każda jest znaczącą 
pozycją, wnoszącą istotny wkład do uprawianej dziedziny, a także 35 artykułów 

naukowych w punktowanych czasopismach oraz tomach zbiorowych. Recenzenci 
szczegółowo analizują zarówno przedstawione artykuły, jak też obie pozycje książkowe, 

podkreślając erudycję, rozległość zainteresowań, sprawność argumentacyjną oraz 

naukową samodzielność kandydata do tytułu. Uznają, że dr hab. Damian Leszczyński 
wniósł istotny wkład naukowy do dziedzin, którymi się zajmuje, a więc epistemologii, 

metafilozofii oraz filozofii polityki. Recenzenci wysoko oceniają również aktywność 
konferencyjną i organizacyjną, udział w licznych konferencjach ogólnopolskich i 

międzynarodowych, działalność redakcyjną i wydawniczą.  

 2. W opinii recenzentów dr hab. Damian Leszczyński posiada doświadczenie w 
kierowaniu zespołami badawczymi i współpracy z zagranicą. Był kierownikiem dwóch 

projektów badawczych, w tym jednego finansowanego przez NCN, a także brał udział 

jako współwykonawca w kilku projektach badawczych NCN i NPRH. Dr hab. Damian 
Leszczyński przebywał w zagranicznych ośrodkach naukowych, jest także członkiem 

dwóch liczących się międzynarodowych organizacji naukowych. Istotna jest również jego 
działalność na polu organizacyjnym, jest bowiem redaktorem naczelnym punktowanego 

czasopisma naukowego oraz zastępcą redaktora naczelnego jednego z ważniejszych 

polskich periodyków filozoficznych, zasiada również w komitetach redakcyjnych serii 
wydawniczych, jest recenzentem kilku czasopism naukowych, a także 

współorganizatorem konferencji naukowych, również międzynarodowych. Występował 
również jako ekspert dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Posiada 

również znaczne osiągnięcia w zakresie popularyzacji filozofii – artykuły 

popularnonaukowe w czasopismach, otwarte wykłady i prelekcje z zakresu filozofii.  
 3. Dr hab. Damian Leszczyński posiada osiągnięcia w opiece naukowej 

przekraczające wymagania stawiane przez ustawę: wypromował jednego doktora, jest 

promotorem w otwartym przewodzie doktorskim oraz recenzował pięć prac doktorskich, 
jedną habilitacyjną, a także brał udział jako członek w kilku komisjach habilitacyjnych.  

W konkluzjach wszyscy recenzenci udzielają poparcie dla wniosku o wystąpienia w 
sprawie nadania tytułu profesora dr hab. Damianowi Leszczyńskiemu. 



 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 

  



 
Uchwała Nr 27/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

w sprawie zmian w programie studiów anglojęzycznych II stopnia na kierunku 
socjologia 

 

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

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

socjologia. Zmiany obowiązują od r.akad. 2017/18. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 
 

 

  



Uchwała Nr 26/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 
w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Zarządzanie 

Bezpieczeństwem Państwa 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

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

Bezpieczeństwem Państwa. Zmiany obowiązują od r.akad. 2016/17 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 
 

 

  



Uchwała Nr 25/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 
w sprawie zmian w programie studiów na kierunku politologia studia I stopnia 

 

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

 

 § 1. Zatwierdza się zmiany w programie studiów na kierunku politologia studia I 
stopnia. Zmiany obowiązują od r.akad. 2017/18 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
 

  



Uchwała Nr 24/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 
w sprawie zmian w programie studiów na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe 

i Bezpieczeństwo międzynarodowe 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Od r.akad. akad. 2018/19 zatwierdza się zmiany w programach studiów na 

kierunku Bezpieczeństwo Narodowe 
 § 2. Od r.akad. akad. 2019/20 zatwierdza się zmiany w programach studiów na kierunku 

i Bezpieczeństwo międzynarodowe.  

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 
 

 

  



Uchwała Nr 23/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 
w sprawie utworzenia Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z zakresu 

Socjologii w języku angielskim 

 
Na podstawie Art. 195 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 23 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o utworzenie w r.akad. 
2017/18 Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z zakresu Socjologii w języku angielskim. 

 
§ 2. Zatwierdza się program nauczania dla Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z 

zakresu Socjologii w języku angielskim. 

 

 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 

 

  



Uchwała Nr 22/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na Studia Doktoranckie Nauk o 

Filozofii i Socjologii 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się zasady rekrutacji na studia Doktoranckie Nauk o Filozofii i 

Socjologii na r.akad. 2017/18 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 
 

 

  



Uchwała Nr 21/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji weryfikującej efekty kształcenia 

poza drogą formalną 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Powołuje się dr hab. Dorotę Moroń, Janusza Jaskółę, dr Piotra Pieńkowskiego 

w skład Wydziałowej Komisji weryfikującej efekty kształcenia poza drogą formalną. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 
 

 

  



Uchwała Nr 20/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na podstawie 

umów cywilnoprawnych w r.akad. 2016/17 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

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

cywilnoprawnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w sem. letnim r.akad. 2016/17 
n/w: 

dr Witolda Rynkiewicza przedmiot - siły zbrojne RP 25 godzin wykładu, 10 godzin 

ćwiczeń; 
dr Michała Nowickiego przedmioty: 1) Międzynarodowe transakcje gospodarcze ćwiczenia 

(2 grupy stacjonarne i 1 grupa niestacjonarna; studia magisterskie SM I rok) – razem 26 
godzin, 2) konwersatorium Klastry innowacyjne (po 1 grupie stacjonarnej i 

niestacjonarnej, studia magisterskie SM II rok) – razem 16 godzin, 3) konwersatorium 

Unia gospodarcza i walutowa (po 1 grupie stacjonarnej i niestacjonarnej, studia 
magisterskie SM II rok) – razem 16 godzin, 4) konwersatorium Marketing na rynkach 

zagranicznych (1 grupa stacjonarna, studia licencjackie SM III rok) – razem 10 godzin, 5) 

konwersatorium Biznes plan i przedsiębiorczość (2 grupy stacjonarne, studia licencjackie 
SM II rok) – razem 20 godzin; 

dr Marcina Nowożennego przedmiot prawo dowodowe, wykład 16 godzin, 3 x 14 godzin 
ćwiczeń; 

 prof. dr hab. Wiesława Bokajły przedmiot teoria federalizmu, godz. 15, wykład. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 

 

  



 

Uchwała Nr 19/2017 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 lutego 2017 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 Olgi 
Nowaczyk na stanowisko adiunkta na czas określony 1 roku. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 
 

 
 

 

  



Uchwała Nr 18/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2017 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. 

Piotra Marszałka na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
 

 

 

  



 

Uchwała Nr 17/2017 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 lutego 2017 r. 
 

 

w sprawie mianowania 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 powołanie prof. dr 

hab. Jana Sielezina na stanowisko profesora zwyczajnego. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
 

 

 

  



Uchwała Nr 16/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2017 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 Macieja 

Kowalewskiego: 

sekretarza – dr hab. Jana Maciejewskiego 
recenzenta – dr hab. Katarzynę Kajdanek 

członka – dr hab. Julitę Makaro 
. 

 § 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. Robert Wiszniowski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 15/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 
w sprawie wystąpienia o przyznanie Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

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

 

 § 1. Wnioskuje się do Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu 
Wrocławskiego o przyznanie prof. dr hab. Andrzejowi Jabłońskiemu Medalu Uniwersytetu 

Wrocławskiego 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
Uchwałę przyjęto przez aklamację jednomyślnie 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 14/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 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 sem. Letnim r.akad. 2016/17 upoważnia się dr Olgę Nowaczyk, dr Piotra 
Pieńkowskiego, 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 głosowanie tajne, uchwałę przyjęto jednomyślnie 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

  



 

Uchwała Nr 13/2017 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 stycznia 2017 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia na r.akad. 2017/18  

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Zatwierdza się limity przyjęć na r. akad. 2017/18 na kierunki studiów: 

Bezpieczeństwo narodowe: studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I stopnia; 
Bezpieczeństwo narodowe: studia stacjonarne II stopnia, studia niestacjonarne II 

stopnia;  

Dyplomacja europejska: studia stacjonarne i nie stacjonarne I i II stopnia; 
Europeistyka: studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia; 

European Studies, specjalność: EU Regional Policy (studia w języku angielskim) studia II 
stopnia; 

Filozofia: studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia; 

Politologia: studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia; 
Politologia studia w języku angielskim stacjonarne I i II stopnia; 

Socjologia: studia stacjonarne I i II stopnia; studia niestacjonarne I i II stopnia; 

Socjologia, specjalność intercultural mediation, studia stacjonarne II stopnia; 
Socjologia ekonomiczna studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I stopnia;  

Socjologia grup dyspozycyjnych studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i 
II stopnia;  

Praca socjalna studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I stopnia; 

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II 
stopnia; 

Stosunki międzynarodowe specjalność global studies (studia w języku angielskim) studia 
stacjonarne I i II stopnia;  

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa studia stacjonarne II stopnia;  

Zarządzanie projektami społecznymi studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I 
stopnia. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto jednomyślnie 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
 

 

 

  



Uchwała Nr 12/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia na r.akad. 2018/19  

 

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

 

 § 1. Zatwierdza się zasady rekrutacji na r. akad. 2018/19 na kierunki studiów: 
Bezpieczeństwo narodowe: studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I stopnia; 

Bezpieczeństwo narodowe: studia stacjonarne II stopnia, studia niestacjonarne II 
stopnia;  

Dyplomacja europejska: studia stacjonarne i nie stacjonarne I i II stopnia; 

Europeistyka: studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia; 
European Studies, specjalność: EU Regional Policy (studia w języku angielskim) studia II 

stopnia; 
Filozofia: studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia; 

Politologia: studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia; 

Politologia studia w języku angielskim stacjonarne I i II stopnia; 
Socjologia: studia stacjonarne I i II stopnia; studia niestacjonarne I i II stopnia; 

Socjologia, specjalność intercultural mediation, studia stacjonarne II stopnia; 

Socjologia ekonomiczna studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I stopnia;  
Socjologia grup dyspozycyjnych studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i 

II stopnia;  
Praca socjalna studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I stopnia; 

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II 

stopnia; 
Stosunki międzynarodowe specjalność global studies (studia w języku angielskim) studia 

stacjonarne I i II stopnia;  
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa studia stacjonarne II stopnia;  

Zarządzanie projektami społecznymi studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I 

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

 
 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto jednomyślnie 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 
 

 
 

 

  



Uchwała Nr 11/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 
w sprawie ustalenia limitu przychodów własnych wewnętrznych 

przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń  

pracowników Wydziału w roku 2017  
 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

 § 1. Ustala się planowaną kwotę 2 120 031 zł przychodów wewnętrznych 
przeznaczoną na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Wydziału. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 
 

 

 
 

  



Uchwała Nr 10/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 
w zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na podstawie umów 

cywilnoprawnych w r.akad. 2016/17 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

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

cywilnoprawnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w sem. Letnim r.akad. 2016/17 
n/w: 

dr Wojciech Kazanecki na studiach Master In International Relations – Global Studes, 

przedmiot International Forecasts and Simulations – 30 godzin;  
dr Rafał Próchniak na studiach Master In International Relations – Global Studes, 

przedmiot Solutionism to Singularity … 30 godzin;  
mgr Bartłomiej Ostrowski na studiach Master In International Relations – Global Studes, 

przedmiot Local government diplomacy – 30 godzin;  

prof. Natalia Yakovenko na studiach Master In International Relations- Global Studes, 
przedmiot Introduction to Diplomacy 10 godzin;  

dr Robert Foks na kierunku bezpieczeństwo narodowe przedmiot Logistyka w sytuacjach 

kryzysowych 16+24 godz. wykładu, 120+32 godz. ćwiczeń, na kierunku bezpieczeństwo 
międzynarodowe: przedmiotów negocjacje w warunkach kryzysu 20 + 6 godz, 

Modelowanie sytuacji kryzysowych i konfliktowych 20+6 godzin;  
inż. Marek Sielski  na kierunku bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo 

międzynarodowe przedmioty: obrona terytorialna 30+30 godzin, kurs pierwszej pomocy 

30+30 godzin. 
dr Robert Szandrocho do prowadzenia zajęć na kierunku studiów zarządzanie 

bezpieczeństwem państwa, z przedmiotu siły zbrojne RP 10+15 godz. wykładu, 10 godz. 
ćwiczeń. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 

 
 

 
 

  



Uchwała Nr 9/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie wykładowców na podstawie 

umów cywilnoprawnych w r.akad. 2016/17 

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

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

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

cywilnoprawnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w sem. Letnim r.akad. 2016/17 
n/w: 

dr Wojciech Kazanecki na studiach Master In International Relations – Global Studes, 

przedmiot International Forecasts and Simulations – 30 godzin;  
dr Rafał Próchniak na studiach Master In International Relations – Global Studes, 

przedmiot Solutionism to Singularity … 30 godzin;  
mgr Bartłomiej Ostrowski na studiach Master In International Relations – Global Studes, 

przedmiot Local government diplomacy – 30 godzin;  

prof. Natalia Yakovenko na studiach Master In International Relations- Global Studes, 
przedmiot Introduction to Diplomacy 10 godzin;  

dr Robert Foks na kierunku bezpieczeństwo narodowe przedmiot Logistyka w sytuacjach 

kryzysowych 16+24 godz. wykładu, 120+32 godz. ćwiczeń, na kierunku bezpieczeństwo 
międzynarodowe: przedmiotów negocjacje w warunkach kryzysu 20 + 6 godz, 

Modelowanie sytuacji kryzysowych i konfliktowych 20+6 godzin;  
inż. Marek Sielski  na kierunku bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo 

międzynarodowe przedmioty: obrona terytorialna 30+30 godzin, kurs pierwszej pomocy 

30+30 godzin. 
dr Robert Szandrocho do prowadzenia zajęć na kierunku studiów zarządzanie 

bezpieczeństwem państwa, z przedmiotu siły zbrojne RP 10+15 godz. wykładu, 10 godz. 
ćwiczeń. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
 

Przewodniczący Rady 
       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

           podpis 

 

 
 

 
 

  



Uchwała Nr 8/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 
w sprawie rekomendacji do objęcia funkcji Kierownika Studiów Doktoranckich 

 

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. 
Marka Magdziaka do objęcia funkcji Kierownika Studiów Doktoranckich Nauk o Filozofii i 

Socjologii stacjonarnych i niestacjonarnych na okres od 1.10.2016 r. do 30.09.2020 r. 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
 

 

 

  



Uchwała Nr 7/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego 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 zatrudnienie prof. dr 
hab. Beaty Ociepki na stanowisko profesora zwyczajnego, na czas określony od 

1.02.2017 do 30.09.2017 r. na drugim etacie. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 
 

   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 
       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 

 
 

 

  



Uchwała Nr 6/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko wykładowcy 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 awansowanie mgr 
Ludmiły Święcickiej na stanowisko wykładowcy. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
 

 

 

  



Uchwała Nr 5/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 
w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze 

Studiów Europejskich 

 
 

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. 
Aldony Wiktorskiej-Święckiej, na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
 

 

 

  



Uchwała Nr 4/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 
w sprawie zatrudnienia 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. Jana Krasickiego, na stanowisko profesora zwyczajnego. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 
   

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 
 

 

 

  



Uchwała Nr 3/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 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. Adamowi Mrozowickiemu za wysoko ocenione osiągnięcia będące 
podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego 

2. Panu dr hab. Mariuszowi Turowskiemu za wysoko ocenione osiągnięcia będące 

podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego 
3. Panu dr Maciejowi Olejnikowi za wyróżnioną rozprawę doktorską 

4. Pani dr Marzenie Kordaczuk-Wąs za wyróżnioną rozprawę doktorską 
5. Panu dr Markowi Zarembie za wyróżnioną rozprawę doktorską 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

   
Rada Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 

 

 
 

 

  



Uchwała Nr 2/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 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 Włodzimierza 

Durki: 

sekretarz – dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska 
recenzent – prof. dr hab. Wanda Patrzałek 

członek – dr hab. Stanisław Kłopot 
. 

 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 

  



 

Uchwała Nr 1/2017 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 stycznia 2017 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 Artura 

Pacewicza: 
sekretarz – dr hab. Roman Konik 

recenzent – dr hab. Jacek Zieliński 

członek – prof. dr hab. Adam Chmielewski 
. 

 § 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. Robert Wiszniowski 
           podpis 

 


