
Zarządzenie Nr 105/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 listopada 2003 r. 
 
 

wprowadzające  zmiany do zarządzenia Nr 74/99  
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 18 listopada 1999 r.  

w sprawie utworzenia w Podyplomowym  Studium 
 „Nauczyciel Przyrody – doradca metodyczny”   

powołanym w Centrum Podyplomowego Kształcenia Nauczycieli 
Przedmiotów Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego 

nowej specjalności – „Nauczyciel Przyrody” 
 
 
 

 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 ) oraz uchwały Nr 109/2003 Senatu Uni-
wersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2003 r., zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Z dniem 1 października 2003 r. do zarządzenia Nr 74/99 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego  z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia w Podyplomowym  Stu-
dium  „Nauczyciel Przyrody – doradca metodyczny” powołanym w Centrum Podyplomowe-
go Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego no-
wej specjalności – „Nauczyciel Przyrody” wprowadza się następujące zmiany:  
 
 1/ przekształca się Podyplomowe Studium „Nauczyciel Przyrody – doradca meto-
dyczny”- specjalność: „Nauczyciel Przyrody” w Podyplomowe Studium Kwalifikacyjne 
„Nauczyciel Przyrody” , 
 
 2/  § 2 otrzymuje brzmienie: 
  
         „§ 2.1. Studium przeznaczone jest  dla  absolwentów  wyższych uczelni o kierunkach 
biologia, geografia, ochrona środowiska, chemia, fizyka lub pokrewnych, posiadających tytuł 
magistra lub  licencjata  i przygotowanie  pedagogiczne, pragnących uzyskać kwalifikacje do 
nauczania przedmiotu „przyroda” w zreformowanej szkole podstawowej w klasach IV – VI. 

 
       2. Nauka w Studium trwa trzy semestry i prowadzona jest systemem zaocznym. 
 
       3. Absolwenci otrzymują świadectwo  ukończenia  Podyplomowego  Studium 
Kwalifikacyjnego „Nauczyciel Przyrody” i uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
„przyroda” w klasach IV-VI szkoły podstawowej.”  
 
 § 2. Zobowiązuje się Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycielskiej do złożenia infor-
macji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia  
15 grudnia 2003 r.  
 
 § 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 



 § 4. Traci moc zarządzenie Nr 56/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
19 listopada 2001 r. wprowadzające  zmiany do zarządzenia Nr 74/99 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego  z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia w Podyplomowym  Stu-
dium  „Nauczyciel Przyrody – doradca metodyczny” powołanym w Centrum Podyplomowe-
go Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego no-
wej specjalności – „Nauczyciel Przyrody”. 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia  
1 października 2003 r. 
 
 
 
 
        
 


