
 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 44/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
 

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium „ Dokumentalistyka Dóbr Kultury 
Materialnej” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 28/2006 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2006 r. zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Z  dniem  1  października  2006  r.  na  Wydziale  Nauk  Historycznych  

i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy się Podyplomowe Studium 
„Dokumentalistyka Dóbr Kultury Materialnej”, zwane dalej „Studium”. 

2. Celem Studium jest pogłębianie i uzupełnianie wiedzy z zakresu historii 
architektury, historii sztuki, metodyki historycznych badań lokalnych, możliwości 
zagospodarowywania i wykorzystywania obiektów zabytkowych, technik dokumentowania 
różnego rodzaju zabytków kultury materialnej, zagadnień związanych z prawem o ochronie 
zabytków oraz postępowaniem administracyjnym w ochronie zabytków. 

3. Nauka w Studium trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie 
niestacjonarnym. 

4. Studium przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych posiadających 
dyplom magistra, magistra inżyniera, zarówno kierunków humanistycznych, jak  
i technicznych oraz absolwentów Akademii Sztuk Pięknych,  którzy w swojej pracy 
podejmują decyzje związane z ochroną dóbr kultury materialnej oraz ich rewitalizacją. 
 

§ 2. Absolwenci  Studium  otrzymują  świadectwo  ukończenia  Podyplomowego 
Studium „Dokumentalistyka Dóbr Kultury Materialnej”. 
 

§ 3. Na Studium stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 

§ 4. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych. 
 

§ 5. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów lub 
poszczególni uczestnicy. 
 

§ 6. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do 
złożenia sprawozdania z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego  
w terminie do dnia 31 października 2006 r. 
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§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 


