
Zarządzenie Nr  104/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  27 listopada 2003 r. 
 

 wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 64/2001 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia 

w Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego  
Podyplomowego Studium „Nauczyciel kształcenia  

zintegrowanego w klasach I – III szkoły podstawowej”  
 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
( Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami ) i uchwały Nr 104/2003 Senatu Uniwer-
sytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2003 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Z dniem 1 października 2003 r. do zarządzenia  Nr  64/2001 Rektora Uniwersyte-
tu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia w Centrum Edukacji Na-
uczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Podyplomowego Studium „Nauczyciel kształce-
nia zintegrowanego w klasach I – III szkoły podstawowej” wprowadza się następujące zmia-
ny: 
 1/ Podyplomowe Studium „Nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III     
szkoły podstawowej” zmienia nazwę na Podyplomowe Studium Kwalifikacyjne „Nauczy-
ciel  kształcenia zintegrowanego”, 
 

2/  w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 
 „1. Studium przeznaczone jest dla pedagogów legitymujących się wykształceniem  

      wyższym magisterskim lub licencjackim. 
   2. Nauka w Studium trwa trzy semestry i prowadzona jest systemem zaocznym.” 
 
 § 2. Zobowiązuje się Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycielskiej do złożenia infor-
macji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia  
20 grudnia 2003 r.  
 
 § 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 4. Traci moc zarządzenie Nr 18/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
23 kwietnia 2002 r. w sprawie  wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 64/2001 Uniwersy-
tetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia w Centrum Edukacji 
Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Podyplomowego Studium „Nauczyciel kształ-
cenia zintegrowanego w klasach I – III szkoły podstawowej”.  

 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia  
1 października 2003 r. 
        
 
 

        


