
(Dział Organizacyjny – 2014) 

 

ZARZĄDZENIE Nr 93/2014 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 lipca 2014 r. 

 

w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w Zakresie Diagnozy, 
Poradnictwa oraz Systemowej Pracy z Rodziną na Wydziale Nauk Historycznych 

i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1.1. Z dniem 1 września 2014 r. tworzy się Studia Podyplomowe w Zakresie 
Diagnozy, Poradnictwa oraz Systemowej Pracy z Rodziną na Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

      2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 113/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu kodowania w Uniwersytecie 
Wrocławskim studia, o których mowa w ust. 1 otrzymują kod: 

 

Wydział Kod programu Forma 
studiów 

Tryb 
studiów 

Program studiów 

WNHP 22-SPDPSPR Niest. Podyp. Studia Podyplomowe w Zakresie Diagnozy, 
Poradnictwa oraz Systemowej Pracy z Rodziną 

 
      3. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie studiów 

niestacjonarnych (zaocznych). 
                4. Celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku 
asystenta rodzinnego z zakresu psychologii rodziny, systemowej terapii rodzin oraz 
czynników, warunków i mechanizmów przyczyniających się do pojawienia się problemów 
i kryzysów w systemie rodzinnym. 
 

§ 2. Studia przeznaczone są dla osób pracujących z rodzinami lub 
przygotowującymi się do podjęcia pracy w tym obszarze, posiadających wyższe 
wykształcenie. 
 

§ 3. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów 
Podyplomowych w Zakresie Diagnozy, Poradnictwa oraz Systemowej Pracy z Rodziną. 
 

§ 4. Na studiach stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 

§ 5. Rekrutacja na studia przeprowadzana jest na podstawie kolejności zgłoszeń. 
 

§ 6. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów 
lub poszczególni uczestnicy. 
 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw Nauczania. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

R E K T O R 


