
Zarządzenie Nr 19/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 3 marca 2004 r. 
 
 

 w sprawie wprowadzenia zmian na Podyplomowym Studium Chemii  
            i Chemii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W zarządzeniu Nr 2/96 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 
1996 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego Podyplo-
mowego Studium Chemii Środowiska, zmienionym zarządzeniem Nr 13/2003 Rektora Uni-
wersytetu  Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomo-
wego Studium Chemii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego wpro-
wadza się następujące zmiany: 
 
 1/ § 3 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ § 3.1. W Studium realizowane są trzy ścieżki nauczania: 
    a/ trzysemestralne  studium kwalifikacyjne dla absolwentów studiów magi- 
        sterskich  nauk ścisłych lub  przyrodniczych, posiadających uprawnienia  
        pedagogiczne,  pragnących  zdobyć  uprawnienia  do  nauczania  chemii  
        oraz  chemii i ochrony  środowiska  w szkołach  gimnazjalnych i ponad- 
        gimnazjalnych, 
    b/ dwusemestralne studium doskonalące dla absolwentów studiów magister- 
        skich chemii, posiadających uprawnienia  pedagogiczne, pragnących pod- 
        nieść  jakość  nauczania i  pogłębić  wiedzę z zakresu chemii oraz chemii 
        i ochrony środowiska, 
    c/ dwusemestralne  studium  zawodowe  doskonalące adresowane do absol- 
        wentów  studiów  magisterskich  nauk  ścisłych i przyrodniczych pragną- 
        cych poznać najważniejsze  aspekty  chemii środowiska i ochrony środo- 
        wiska. 
 
    2. Nauka w Studium prowadzona jest systemem zaocznym.” 
 
 2/ § 4 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ § 4. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Che-
mii i Chemii Środowiska, i w  zależności  od rodzaju ukończonej ścieżki nauczania, uzyskują 
kwalifikacje do nauczania chemii oraz chemii i ochrony  środowiska  w  szkołach  gimnazjal-
nych  i  ponadgimnazjalnych ( § 3.1. a/ )  lub  doskonalą  umiejętności  zawodowe i  aktuali-
zują  wiedzę w zakresie chemii, chemii środowiska  i ochrony środowiska ( § 3.1. b/,c/ ).” 
  
 § 2. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Chemii do złożenia informacji  z wykonania 
niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 31 marca 2004 r.   
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 § 3. Traci moc zarządzenie Nr 118/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
29 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany na Podyplomowym Studium Chemii  
i Chemii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 
2003 r. 
 
 
 

       
      

 


