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ZARZĄDZENIE Nr 96/2010 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 listopada 2010 r. 

 
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie podmiotami 

ekonomii społecznej na Wydziale Nauk Społecznych 
 Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1.1. Z dniem 1 lutego 2011 r. tworzy się Studia Podyplomowe Zarządzanie 

podmiotami ekonomii społecznej  na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 113/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu kodowania w Uniwersytecie 
Wrocławskim studia otrzymują kod: 
 
Wydział Kod 

programu 
Forma 
studiów 

Tryb 
studiów 

Program 

 
WNS 

 
23/SPZPES-P 

 
Niest. 

 
Podyp. 

 
Studia Podyplomowe Zarządzanie 

podmiotami ekonomii społecznej 

 
 

3. Studia  trwają  dwa  semestry  i  prowadzone  są  w  formie  studiów 
niestacjonarnych (zaocznych). 

4. Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności osób 
zajmujących się, bądź zamierzających zajmować się prowadzeniem i wspieraniem 
przedsiębiorstw społecznych. 
 

§ 2. Studia przeznaczone są dla pracowników pomocy społecznej, administracji 
publicznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii 
społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej, 
posiadających dyplom ukończenia studiów wyŜszych. 

 
§ 3. Rekrutacja na studia przeprowadzana jest na podstawie kompletu 

dokumentów złoŜonych przez kandydata. 
 

  § 4. Absolwenci  studiów  otrzymują  świadectwo  ukończenia Studiów 
Podyplomowych Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej. 

 
§  5. Na studiach stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 
 

§  6. Kierownika studiów podyplomowych powołuje i odwołuje Rektor na wniosek 
Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, uzgodniony z Radą Wydziału. 
 

§  7. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów 
lub poszczególni uczestnicy. 
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§ 8. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Nauk Społecznych do złoŜenia informacji 
z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego, w terminie do dnia  
28 lutego 2011 r. 
 

§ 9. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
ds. Nauczania. 
 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
    R E K T O R 

 
 
 

 


