
ZARZĄDZENIE Nr 36/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

w sprawie Studiów Podyplomowych Przekładu  na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późniejszymi zmianami) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

Studia Podyplomowe Przekładu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 

Wrocławskiego otrzymują kod: 

 

Wydział Kod 

USOS 

Kod 

SJO 

Forma 

studiów 

Tryb studiów Program studiów 

WF 
21-SPP 2107020000 Niest. Podypl. Studia Podyplomowe 

Przekładu   

 

§ 2.1. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie studiów 

niestacjonarnych (zaocznych). 

     2. Celem studiów jest nauka teorii i praktyki przekładu pisemnego i ustnego ze 

szczególnym uwzględnieniem przekładu dokumentów prawnych, gospodarczych 

i finansowych.   

§ 3.1. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów 

wyższych licencjackich lub magisterskich filologii angielskiej oraz innych kierunków 

studiów, legitymujących się świadectwem (certyfikatem) potwierdzającym znajomość 

języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, bądź posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni 

angielskojęzycznej. 

     2. Na potrzeby procesu rekrutacyjnego potwierdzeniem znajomości języka  

angielskiego jest: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia angielska, 

dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni angielskojęzycznej lub świadectwo 

(certyfikat) potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.  

 

§ 4. Rekrutacja na studia przeprowadzana jest na podstawie analizy złożonego 

kompletu dokumentów. 

 

§ 5. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów 

Podyplomowych Przekładu. 

 

§ 6. Na studiach stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 

 

§ 7. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów 

lub poszczególni słuchacze. 

 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

do spraw nauczania. 

 

 



 

§ 9. Tracą moc: 

 

1) zarządzenie Nr 1/89 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lutego 1989 r. 

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Filologii Angielskiej na Wydziale 

Filologicznym; 

2) zarządzenie Nr 5/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 

1998 r. w sprawie zmiany nazwy i programu Podyplomowego Studium Filologii 

Angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

       prof. dr hab. Adam Jezierski 

   R E K T O R 

  


