
(Dział Organizacyjny-2004) 

Zarządzenie  Nr 14/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                  z  dnia   17  lutego  2004 r. 
 

w sprawie zawieszenia naboru oraz zniesienia dziennych i zaocznych studiów 
licencjackich pedagogiki o specjalności „Wychowawca w Placówkach Opiekuńczych” na  

Wydziale  Nauk  Historycznych  i  Pedagogicznych  Uniwersytetu  Wrocławskiego 
 

 Na podstawie art. 49 ust. 2  ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-
szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 142/2003 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2003 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Wprowadza się następujące zmiany na Wydziale Nauk Historycznych i Pedago-
gicznych : 
   1/ z dniem  1  października 2004 r. zawiesza się nabór kandydatów na dzienne i  

zaoczne  studia licencjackie  pedagogiki  o  specjalności  „Wychowawca w 
Placówkach Opiekuńczych”, 

   2/ z dniem 1 października 2005 r. znosi się zaoczne studia licencjackie pedago-
giki o specjalności „Wychowawca w Placówkach Opiekuńczych”, 

   3/ z dniem 1 października 2006 r. znosi się dzienne studia licencjackie pedago-
giki o specjalności „Wychowawca w Placówkach Opiekuńczych.” 

 
 § 2. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do 
złożenia informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w ter-
minie jednego miesiąca od dnia zaistnienia zdarzeń określonych w § 1. 
 
 § 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 4. Tracą moc: 
 
    1/ z dniem 30 września 2004 r. - § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 4/97 Rektora Uniwersy- 
    tetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 1997 r.  w  sprawie  powołania  w  Kole- 
    gium Nauczycielskim Pedagogiki, stacjonarnych studiów licencjackich oraz  za- 
    ocznych studiów licencjackich, na kierunku pedagogika, 
    2/ z dniem 30 września 2005 r. - § 1 pkt 2  zarządzenia Nr 4/97 Rektora Uniwersy- 
    tetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 1997 r.  w  sprawie  powołania  w  Kole- 
    gium Nauczycielskim Pedagogiki, stacjonarnych studiów licencjackich oraz  za- 
    ocznych studiów licencjackich, na kierunku pedagogika, 
    3/ z dniem 30 września 2006 r. – zarządzenie Nr 4/97  Rektora Uniwersytetu Wro- 
    cławskiego z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie powołania  w  Kolegium  Nau- 
    czycielskim Pedagogiki, stacjonarnych  studiów  licencjackich  oraz  zaocznych 
    studiów licencjackich, na kierunku pedagogika. 
 

   § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
      


