
 

UCHWAŁA NR 20/2018 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 lutego 2018 r. 
 

w sprawie zniesienia kierunku fizyka techniczna 
  
 
Na podstawie § 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 62 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego znosi kierunek fizyka techniczna prowadzony 
przez Wydział Fizyki i Astronomii: 

1) na poziomie studiów pierwszego stopnia – z dniem 30 września 2021 r.; 

2) na poziomie studiów drugiego stopnia – z dniem 21 lutego 2018 r. 
 

§ 2.1. Z dniem 30 września 2021 r. tracą moc: 

1) uchwała Nr 141/2007 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2007 r. w 
sprawie utworzenia inżynierskich, stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku fizyka 
techniczna; 

2) w uchwale Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w 
sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie 
Wrocławskim – załącznik nr 32; 

3) w uchwale Nr 102/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych 
w Uniwersytecie Wrocławskim – załącznik nr 5. 

2. Z dniem 21 lutego 2018 r. tracą moc: 

1) uchwała Nr 16/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
utworzenia stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku fizyka techniczna i określenia 
zasad rekrutacji; 

2) w uchwale Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w 
sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie 
Wrocławskim – załącznik nr 33; 

3) w uchwale Nr 102/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych 
w Uniwersytecie Wrocławskim – załącznik nr 6. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 

 
 


