
ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 
 

w spawie likwidacji dwuprzedmiotowych specjalizacji nauczycielskich na 
stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiach pierwszego stopnia 
na kierunku filologa specjalność filologia angielska na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 1 października 2018 r. na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia 
na kierunku filologia specjalność filologia angielska likwiduje się następujące 
dwuprzedmiotowe specjalizacje nauczycielskie: 

1/ filologia angielska z historią, 
2/ filologia angielska z filologią germańską. 

 
§ 2. Z dniem 1 października 2018 r. likwiduje się dwuprzedmiotową 

specjalizację nauczycielską język angielski z historią na niestacjonarnych 
(wieczorowych) studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia specjalność filologia 
angielska. 

 
§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spaw nauczania. 
 

§ 5. Tracą moc: 
1/ zarządzenie Nr 6/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 

2006 r. w sprawie przekształcenia jednoprzedmiotowej specjalizacji 
nauczycielskiej na stacjonarnych studiach licencjackich pierwszego stopnia 
filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2/ zarządzenie Nr 140/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
31 października 2006 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego na niestacjonarnych  studiach pierwszego stopnia 
na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, dwuprzedmiotowej 
specjalności nauczycielskiej – język angielski z historią, 

3/ zarządzenie Nr 59/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 
2010 r. w sprawie utworzenia dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej - 
filologia angielska z filologią germańską na kierunku filologia specjalność 
filologia angielska na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia w Instytucie 
Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
R E K T O R 


