
ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 7 marca 2019 r. 
 

w sprawie zmian organizacyjnych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia  
na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późniejszymi zmianami) zarządza się,  
co następuje: 
 

§ 1.1. Z dniem 1 października 2019 r. na stacjonarnych studiach drugiego stopnia 
na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego likwiduje się specjalności: 

1/ archeologia Barbaricum, 
2/ archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądowa, 
3/ archeologia Epoki Kamienia, 
4/ archeologia Epoki Brązu, 
5/ archeologia historyczna i sądowa, 
6/ archeologia prowincji rzymskich, 
7/ archeologia Średniowiecza, 
8/ numizmatyka. 

2. W wyniku wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 1, w zarządzeniu  
Nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie 
utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku 
archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego - § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku archeologia na 
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
funkcjonuje specjalność archeologia Nowego Świata.”. 

 
§ 2.1. Z dniem 1 października 2019 r. na stacjonarnych studiach drugiego stopnia 

na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwrsytetu 
Wrocławskiego tworzy się specjalności: 

1/ archeologia Barbaricum i prowincji rzymskich (archaeology of the 
barbaricum and roman provinces), 

2/ archeologia czasów historycznych i numizmatyka (archaeology of historical 
times and numismatics), 

3/ archeologia pradziejów (archaeology of prehistory). 
2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

22 lutego 2016 r. w sprawie systemów 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 

WNHP AR-BPR-K-S2 Dzienne Stac. Archeologia – specjalność: 
archeologia Barbaricum i 
prowincji rzymskich 

drugiego stopnia 
2-letnie 

WNHP AR-CHN-K-S2 Dzienne Stac. Archeologia – specjalność: 
archeologia czasów 
historycznych i numizmatyka 

drugiego stopnia 
2-letnie 



WNHP AR-P-K-S2 Dzienne Stac. Archeologia – specjalność: 
archeologia pradziejów 

drugiego stopnia 
2-letnie 

 
 

§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

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

§ 5. Tracą moc: 
1/ zarządzenie Nr 18/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

14 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności archeologia prowincji 
rzymskich na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku 
archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 

2/ zarządzenie Nr 179/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności numizmatyka na 
stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku archeologia na 
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 

3/ zarządzenie Nr 78/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
24 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia specjalności archeologia 
historyczna i sądowa na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na 
kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 

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


