
ZARZĄDZENIE Nr 78/2018 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk 

Społecznych 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) w związku 
z uchwałą Nr 9/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w 
sprawie zniesienia kierunków na poziomie studiów jednolitych magisterskich zarządza się, 
co następuje: 

 
§ 1. Z dniem 1 października 2018 r. na kierunku socjologia na Wydziale Nauk 

Społecznych likwiduje się: 
1/ specjalność badanie rynku oraz specjalność socjologia edukacji 

współczesnej na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia, 
2/ specjalność komunikacja społeczna i badanie rynku na niestacjonarnych 

studiach pierwszego stopnia, 
3/ specjalność socjologia edukacji współczesnej na stacjonarnych studiach 

drugiego stopnia, 
4/ specjalność komunikacja społeczna i badanie rynku (dla absolwentów 

kierunków innych niż socjologia) na niestacjonarnych studiach drugiego 
stopnia. 

 
§ 2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 
 

1/ w § 1 zarządzenia Nr 19/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
13 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia 3-letnich niestacjonarnych studiów 
drugiego stopnia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia.”; 

 
2/ w zarządzeniu Nr 3/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

18 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia dwustopniowych stacjonarnych  
i niestacjonarnych (zaocznych) studiów socjologii w Instytucie Socjologii na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego § 1 ust. 1 pkt 2 
otrzymuje brzmienie: 
„2/ niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie studia pierwszego stopnia i 2-letnie 
studia drugiego stopnia socjologii ze specjalnością praca socjalna i służby 
społeczne.”. 

 
3/ w § 1 zarządzenia Nr 138/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

19 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych 
studiach I i II stopnia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych 
wprowadza się następujące zmiany: 

a/ w ust. 1 uchyla się pkt 1; 
b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 113/2009 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wspólnego 
systemu kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim specjalności,  
o których mowa w ust. 1 otrzymują kody: 
 
 



Wydział Kod programu Forma 
studiów 

Tryb 
studiów 

Program studiów Rodzaj studiów, 
uwagi 

WNS SC-SEBRE-S1 Stac. Dzienne Socjologia – specjalność: 
socjologia edukacji  
i badań rynku 
edukacyjnego 

pierwszego 
stopnia 3-letnie 

WNS SC-SL-S1 Stac. Dzienne Socjologia – specjalność: 
społeczności lokalne 

pierwszego 
stopnia 3-letnie” 

 
§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw nauczania. 
 

§ 5. Tracą moc: 
1/ zarządzenie Nr 46 /94 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  27 

czerwca 1994 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Socjologii na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zaocznych studiów 
magisterskich socjologii o specjalności służby socjalne, 

2/ zarządzenie Nr 9/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 
1997 r. w sprawie powołania  na zaocznych studiach socjologii w Instytucie 
Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych nowej specjalizacji – „komunikacja 
społeczna i badanie rynku”, 

3/ zarządzenie Nr  83/2003 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia  
3 listopada 2003 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 9/97 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie powołania 
na zaocznych studiach socjologii  w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk 
Społecznych nowej specjalizacji – „komunikacja społeczna i badanie rynku”, 

4/ zarządzenie Nr 38/2005 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia  
16 maja 2005 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 9/97 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie powołania 
na zaocznych studiach socjologii  w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk 
Społecznych nowej specjalizacji – „komunikacja społeczna i badanie rynku”, 

5/ zarządzenie Nr 39/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja  
2005 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 46/94 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie utworzenia 
w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego zaocznych studiów magisterskich socjologii o specjalności 
służby socjalne, 

6/ zarządzenie Nr 81/2005 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia  
3 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na zaocznych 
jednolitych studiach  magisterskich na kierunku socjologia na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

7/ zarządzenie Nr 149/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
29 grudnia 2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie jednolite 
studia magisterskie socjologii stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)  
w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 

8/ zarządzenie Nr 4/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
18 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany czasu trwania niestacjonarnych 
(zaocznych) studiów socjologii drugiego stopnia w Instytucie Socjologii na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego; 



9/ zarządzenie Nr 102/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
7 października 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności „socjologia 
edukacji współczesnej” na kierunku socjologia na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

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

 
 


