
 

UCHWAŁA Nr 92/2011 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 września 2011 r. 

 

w sprawie likwidacji siedmiosemestralnych niestacjonarnych (wieczorowych)  

studiów I stopnia na kierunku fizyka 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego likwiduje od roku akademickiego 2011/2012 

siedmiosemestralne niestacjonarne (wieczorowe) studia I stopnia na kierunku fizyka, na 

Wydziale Fizyki i Astronomii. 

 

2. a. W związku z ust. 1 uchyla się Uchwałę Nr 83/2002 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

podjętą na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2002 r. w części dotyczącej utworzenia  

7-semestralnych studiów licencjackich fizyki w systemie wieczorowym. 

 

b. W pozostałym zakresie Uchwała Nr 83/2002 otrzymuje brzmienie: „Senat Uniwersytetu 

Wrocławskiego uruchamia w roku akademickim 2003/2004 siedmiosemestralne stacjonarne 

studia I stopnia na kierunku fizyka, na Wydziale Fizyki i Astronomii.”. 

 

§ 2 

 

W związku z § 1 ust. 1 w Załączniku nr 3 do Uchwały Nr 39/2010 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok 

studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 oraz w Załączniku nr 3 do 

Uchwały Nr 54/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających 

się w roku akademickim 2012/2013 wykreśla się zasady rekrutacji na siedmiosemestralne 

niestacjonarne (wieczorowe) studia I stopnia na kierunku fizyka. 

 

§ 3 

 

Tracą moc: 

 Uchwała Nr 58/2006 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta na posiedzeniu w dniu  

19 kwietnia 2006 r., 

 Uchwała Nr 59/2006 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta na posiedzeniu w dniu  

19 kwietnia 2006 r. 
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§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


