
ZARZĄDZENIE Nr 44/2018 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 kwietnia 2018 r. 
 

w sprawie likwidacji specjalizacji nauczycielskich na stacjonarnych studiach 
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia specjalność filologia 

germańska 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 specjalność filologia germańska likwiduje się: 

1/ dwuprzedmiotową specjalizację nauczycielską filologia germańska  
z filologią angielską,  

2/ dwuprzedmiotową specjalizację nauczycielską język niemiecki z językiem 
polskim. 
 

§ 2. Z dniem 1 października 2018 r. na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na 
kierunku filologia specjalność filologia germańska likwiduje się jednoprzedmiotową 
specjalizację kształcenia nauczycieli. 

 
§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału 

Filologicznego. 
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw nauczania. 
 
§ 5. Tracą moc: 

1/ zarządzenie Nr 76/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
1 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia jednoprzedmiotowej specjalizacji 
kształcenia nauczycieli na dziennych uzupełniających studiach magisterskich 
filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2/ zarządzenie Nr 58/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 
2010 r. w sprawie utworzenia dwuprzedmiotowej specjalizacji 
nauczycielskiej – filologia germańska z filologia angielską na kierunku 
filologia specjalność filologia germańska na stacjonarnych studiach 
pierwszego stopnia w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 

3/ zarządzenie Nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lutego 
2011 r. w sprawie utworzenia dwuprzedmiotowej specjalizacji 
nauczycielskiej: język niemiecki z językiem polskim na kierunku filologia – 
specjalność filologia germańska na stacjonarnych studiach pierwszego 
stopnia w Instytucie Filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

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

 


