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ZARZĄDZENIE  Nr  45/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 9 czerwca 2004 r. 
 
 

wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu 
 Podyplomowego Studium Informatyki dla Nauczycieli 

na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu W rocławskiego 
 

 
 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) oraz uchwały Nr 31/2004 Senatu Uniwer-
sytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Z dniem 1 października 2003 r. na Podyplomowym Studium Informatyki dla Na-
uczycieli na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza 
się dwie ścieżki nauczania: 
   1/  trzysemestralne studia  kwalifikacyjne – przeznaczone  dla  absolwentów  stu- 
    diów  wyższych  magisterskich  lub zawodowych  kierunków albo  specjalności:  
    matematyka,  fizyka,  chemia, informatyka, astronomia lub elektronika, posiada- 
    jących uprawnienia pedagogiczne, 
 
   2/  trzysemestralne studia doskonalące – przeznaczone dla absolwentów  studiów  
    wyższych  magisterskich lub zawodowych, zainteresowanych zdobyciem lub po- 
    szerzeniem wiedzy z zakresu informatyki. 
     
 § 2. Celem kształcenia na dwóch ścieżkach nauczania jest: 
   1/ na studiach kwalifikacyjnych – przygotowanie czynnych zawodowo nauczycieli 
    do  prowadzenia  zajęć  z  informatyki  w   szkołach  podstawowych,  gimnazjal- 
    nych i liceach lub  pełnienia  roli  doradców dla nauczycieli innych przedmiotów 
    wykorzystujących komputer na swoich zajęciach, 
 
   2/  na studiach doskonalących – przygotowanie czynnych zawodowo nauczycieli do 
    korzystania z elementów  informatyki oraz stosowania technologii informacyjnej 
    na lekcjach z różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych lub pełnienia roli 
    doradców  dla  nauczycieli innych przedmiotów wykorzystujących  komputer na 
    swoich zajęciach. 
     
 § 3. Absolwenci dwóch ścieżek nauczania otrzymują świadectwo: 
   1/  na studiach kwalifikacyjnych - ukończenia  Podyplomowego  Studium Informa- 
    tyki dla Nauczycieli uprawniające do nauczania informatyki w szkołach, 
 
   2/  na studiach doskonalących - ukończenia Podyplomowego Studium Informatyki
     dla Nauczycieli. 
 
 § 4.  Nauka w Studium prowadzona jest systemem zaocznym. 
 
 § 5. Koszt nauki w Studium, według stawek określonych w kosztorysie, pokrywają insty-
tucje delegujące kandydatów lub jego uczestnicy. 
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 § 6. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału 
Matematyki i Informatyki. 
 
 § 7. Zobowiązuje  się  Dziekana  Wydziału  Matematyki i Informatyki do  złożenia   in-
formacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 
30 czerwca 2004 r.  
 
 § 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 9. Traci moc zarządzenie Nr 19/87 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 
września 1987 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Informatyki dla Nauczycie-
li na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. 
 
 § 10. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania, z  mocą obowiązującą  od  dnia 
1 października 2003 r. 
 
 
 
 
 

        
 


