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ZARZĄDZENIE  Nr  55/2006 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 9 maja 2006 r. 
 

w sprawie zmiany struktury studiów dziennych i zaocznych na kierunku  
 historia z jednolitych studiów magisterskich na studia dwustopniowe 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 31/2006 
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 przekształca się 5-letnie jednolite studia magisterskie na 
kierunku historia, prowadzone systemem dziennym i zaocznym, w studia dwustopniowe: 
 1/ stacjonarne  i  niestacjonarne (zaoczne  i  wieczorowe) studia pierwszego stopnia na  
     kierunku historia. 
     Studia trwają 3 lata (sześć semestrów). 
     Absolwenci otrzymują tytuł licencjata. 
 2/ stacjonarne  i  niestacjonarne (zaoczne  i  wieczorowe)  studia  drugiego  stopnia  na 
     kierunku historia. 
     Studia trwają 2 lata (cztery semestry). 
     Absolwenci otrzymują tytuł magistra. 
 
 2. Studia   pierwszego   stopnia  i  studia   drugiego   stopnia   w   trybie   stacjonarnym 
i niestacjonarnym prowadzone są w następujących specjalizacjach:  
 1/ archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, 
 2/ dokumentalistyka konserwatorska, 
 3/ regionalistyka, 
 4/ nauczycielska w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich,  głównej  i  dodatko-  
     wej – historia i WOS. 
 
 3. Na   stacjonarnych  studiach  pierwszego  i  drugiego  stopnia  na  kierunku  historia, 
prowadzona jest specjalizacja nauczycielska  w  zakresie dwóch specjalności nauczycielskich, 
głównej i dodatkowej – historia i j ęzyk angielski. 
 
 4. Nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku historia 
odbędzie się w roku akademickim 2009/2010. 
 
      § 2. Zobowiązuje  się  Dziekana  Wydziału  Nauk  Historycznych   i   Pedagogicznych  do 
złożenia informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego,             
w terminie do dnia 31 października 2006 r. 
 



 

 (Dział Organizacyjny-2006) 

2 

      § 3. Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia   powierza  się  Prorektorowi   do 
spraw Nauczania. 
 
      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 
         
             


