
ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 
 

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

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 2017 r., poz. 2183, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 1 października 2018 r. na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia 
na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
likwiduje się następujące specjalności: 

1/ warsztat pisarski, analityczny, translatologiczny, 
2/ Biblia w literaturze i kulturze polskiej. 

 
§ 2. Z dniem 1 października 2018 r. na niestacjonarnych (zaocznych) studiach 

pierwszego stopnia na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego likwiduje się następujące specjalności: 

1/ język w komunikacji społecznej, 
2/ logopedia. 

 
§ 3. Z dniem 1 października 2018 r. na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na 

kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
likwiduje się następujące specjalności: 

1/ sztuki widowiskowe, 
2/ teatrologia, 
3/ język i kultura Śląska, 
4/ historia i kultura Żydów. 

 
§ 4. W zarządzeniu Nr 54/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 maja 

2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia polska w Instytucie Filologii 
Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się 
następujące zmiany: 

1/ w § 1 uchyla się pkt 1, 
2/ § 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 113/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
20 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu kodowania w Uniwersytecie 
Wrocławskim, specjalność na Wydziale Filologicznym otrzymuje kody: 
 

Wydział Kod 
programu 

Forma 
studiów 

Tryb 
studiów 

Program studiów Rodzaj studiów, 
uwagi 

WF FP-E-S1 Stac. Dzienne Filologia Polska –
specjalność: edytorstwo 

pierwszego 
stopnia 3-letnie 

WF FP-E-Z1 Niest. Zaoczne Filologia Polska – 
specjalność: edytorstwo 

pierwszego 
stopnia 3-letnie”. 

 
 

 
 



§ 5. Tracą moc: 
1/ zarządzenie Nr 3/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

25 stycznia 2005 r. w sprawie uruchomienia specjalności Historia i kultura 
Żydów na kierunkach humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2/ zarządzenie Nr 14/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 
2006 r. w sprawie utworzenia na kierunku filologia polska – specjalności 
„teatrologia” na 2-letnich stacjonarnych studiach drugiego stopnia na 
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 

3/ § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 136/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 25 października 206 r. w sprawie utworzenia dwóch specjalizacji na 
niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska na 
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 

4/ zarządzenie Nr 38/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 
2008 r. w sprawie utworzenia specjalności język i kultura Śląska na kierunku 
filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 

5/ zarządzenie Nr 57/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 
2008 r. w sprawie utworzenia specjalności: warsztat pisarski, analityczny  
i translatologiczny na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku 
filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 

6/ zarządzenie Nr 88/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
9 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia specjalności: Biblia w literaturze  
i kulturze polskiej na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku 
filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 6. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

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

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
R E K T O R 


