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ZARZĄDZENIE Nr 72/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 maja 2006 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Podyplomowego Studium Dziennikarstwa 
i Zarządzania Informacją na Wydziale Filologicznym  

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 54/2006 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 1 października 2006 r. zmianie ulega organizacja Podyplomowego 
Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego.  

 
§ 2. 1. Studium przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych posiadających 

tytuł magistra lub licencjata oraz studentów studiów magisterskich po zaliczeniu szóstego 
semestru studiów. 
 

2. Celem Studium jest przygotowanie osób zainteresowanych pracą w mediach, 
w relacji z mediami i opinią publiczną oraz rozwijaniem i kształtowaniem sprawności 
komunikacyjnych. 
 

3. Nauka w Studium trwa 1 rok (dwa semestry) i jest prowadzona w trybie 
niestacjonarnym (zaocznym). 
 

4. Nauka w Studium odbywa się w ramach trzech specjalności: dziennikarstwo, 
komunikacja interpersonalna i public relations (PR). 
 

5. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
dziennikarstwa i zarządzania informacją w zakresie jednej specjalności. 
 

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

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

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

§ 6. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Filologicznego do złożenia informacji  
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. Tracą moc: 
 

1/ zarządzenie Nr 33/95 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
4 sierpnia 1995 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium 
Dziennikarstwa Multimedialnego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 

2/ zarządzenie Nr 67/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
18 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany nazwy i rozszerzenia programu 
Podyplomowego Studium Dziennikarstwa Multimedialnego na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 


