
(Dział Organizacyjny – 2014) 

 

ZARZĄDZENIE Nr 95/2014 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 lipca 2014 r. 
 

w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych 
(zaocznych) studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku 

kulturoznawstwo 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. Z dniem 1 października 2014 r. na stacjonarnych i niestacjonarnych 
(zaocznych) studiach pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo likwiduje się 
następujące specjalności: 

1) krytyka artystyczna; 
2) komunikacja i media; 
3) społeczne obrazy przeszłości. 

 
§ 2. Z dniem 1 października 2014 r. na stacjonarnych i niestacjonarnych 

(zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo likwiduje się 
następujące specjalności: 

1) kultura i wizerunek regionu; 
2) performance – sztuka rozwoju; 
3) społeczne obrazy przeszłości. 

 
§ 3. W zarządzeniu Nr 34/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

14 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego § 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 1.1. Z dniem 1 października 2009 r. na stacjonarnych i niestacjonarnych 
(zaocznych) studiach pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na 
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
tworzy się następujące specjalności: 

1/ globalizacja, lokalność, rynek; 
2/ kultura i wizerunek regionu; 
3/ performance – sztuka rozwoju. 

        2. Z dniem 1 października 2009 r. na stacjonarnych i niestacjonarnych 
(zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na 
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
tworzy się następujące specjalności: 

1/ globalizacja, lokalność, rynek; 
2/ komunikacja i media; 
3/ krytyka artystyczna.”. 
 

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

R E K T O R 


