
ZARZĄDZENIE Nr 120/2018 
Rektora Uniwersytetu wrocławskiego 

z dnia 28 września 2018 r.  
 

w sprawie przekształcenia specjalizacji w specjalności na niektórych kierunkach 
studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
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: 
 

§ 1.1. Z dniem 1 października 2018 r. specjalizacje prowadzone na kierunkach 
studiów: 

1/ biologia, 
2/ europeistyka, 
3/ filologia polska, 
4/ geologia, 
5/ informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, 
6/ matematyka, 
7/ stosunki międzynarodowe 

przekształca się w specjalności. 
2. Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1, wykaz kierunków studiów wraz 

ze specjalnościami przedstawia się następująco: 
 

kierunek studiów specjalność 

biologia 
1/ biologia (nauczycielska) 
2/ przyroda (nauczycielska) 

europeistyka 

1/ federalizm i polityka regionalna 
2/ integracja europejska 
3/ media i komunikowanie społeczne w Unii Europejskiej 
4/ sektor publiczny w Europie 
5/ polityka zagraniczna Unii Europejskiej 
6/ społeczeństwo i kultura w Europie 

filologia polska 
1/ filologia polska z informacją naukową i 

bibliotekoznawstwem (nauczycielska) 
2/ język polski (nauczycielska) 

geologia geochemia środowiska i gospodarka odpadami 
informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo 

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z filologią polską 
(nauczycielska) 

matematyka matematyka z informatyką (nauczycielska) 

stosunki 
międzynarodowe 

1/ bezpieczeństwo globalne i regionalne 
2/ dyplomacja 
3/ międzynarodowe stosunki gospodarcze 
4/ wschodnia. 

 
§ 2. W wyniku wprowadzenia zmiany, o której mowa w § 1, użyty w niżej 

wymienionych aktach normatywnych, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz 
„specjalizacja” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku 
wyrazem „specjalność”: 

 
1/ zarządzenie Nr 62/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 

2001 r. w sprawie utworzenia trzech specjalizacji na dwuletnich zaocznych 
uzupełniających studiach magisterskich  na  kierunku  stosunki międzynarodowe  
na  Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

  



2/ zarządzenie Nr 42/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2002 r. 
w sprawie utworzenia nowych specjalizacji  na kierunku stosunki międzynarodowe  
na  Wydziale  Nauk  Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 
3/ zarządzenie Nr 51/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 lipca  

2002 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 42/2002 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia nowych 
specjalizacji na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 

4/ zarządzenie Nr 53/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2003 r. 
w sprawie utworzenia nowej specjalizacji na uzupełniających studiach magisterskich 
geologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 
5/ zarządzenie Nr 102/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 

2004 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uzupełniających studiów 
magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe w systemie wieczorowym, 

 
6/ zarządzenie Nr 103/2004 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z  dnia 29 grudnia 

2004 r. w sprawie utworzenia dziennych i zaocznych wyższych studiów zawodowych 
i uzupełniających studiów magisterskich na kierunku europeistyka w Instytucie 
Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 
7/ zarządzenie Nr 79/2005 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z  dnia 2 sierpnia 

2005 r. w sprawie utworzenia na dziennych wyższych studiach zawodowych 
matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 
specjalizacji nauczycielskiej – matematyka z informatyką, 
 

8/ zarządzenie Nr 82/2005 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z  dnia 3 sierpnia 
2005 r. w sprawie utworzenia na dziennych wyższych studiach zawodowych na 
kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego specjalizacji nauczycielskiej – informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo z filologią polską, 
 

9/ zarządzenie Nr 83/2005 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 3  sierpnia  
2005 r. w sprawie utworzenia na dziennych wyższych studiach zawodowych filologii 
polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego specjalizacji 
nauczycielskiej – filologia polska z informacją naukową i bibliotekoznawstwem, 

 
10/ zarządzenie Nr 61/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja  

2006 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 102/2004 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Studiów 
Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
uzupełniających studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe  
w systemie wieczorowym, 
 

11/ zarządzenie Nr 76/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 
2007 r. w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskiej w zakresie głównej 
specjalności języka polskiego na kierunku filologia polska w Instytucie Filologii 
Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 
12/ zarządzenie Nr 72/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 

2009 r. w sprawie dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch 
specjalności: głównej – matematyka i dodatkowych na kierunku matematyka na 
stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 



 

13/ zarządzenie Nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 listopada 
2010 r. w sprawie utworzenia dwuprzedmiotowych specjalizacji nauczycielskich na 
stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale 
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 
14/ zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca  

2013 r. w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskich na stacjonarnych 
studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku biologia na Wydziale Nauk 
Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 
15/ zarządzenie Nr 124/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca  

2013 r. w sprawie utworzenia jednoprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej na 
stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw nauczania. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

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


