
ZARZĄDZENIE Nr 52/2019 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studia śródziemnomorskie 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1.1. Z dniem 1 października 2019 r. tworzy się na kierunku studia 

śródziemnomorskie następujące specjalności: 

1/ na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia: 

a/ arabska (Arabic Studies), 

b/ biblijna (Biblical Studies), 

c/   grecka (Greek Studies), 

d/ italska (Italian Studies), 

e/ łacińska (Latin Studies), 

f/   nowogrecka (Neo-Greek Studies), 

g/ nowołacińska (New Latin Studies); 

2/ na stacjonarnych studiach drugiego stopnia: 

a/ klasyczna (Classical), 

b/ nowogrecka (Neo-Greek Studies), 

c/   włoska (Italian Studies). 

2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

specjalności, o których mowa w ust. 1, otrzymują kody: 

 

Wydział Kod USOS Forma 

studiów 

Tryb 

studiów 

Program studiów Rodzaj 

studiów, 

uwagi 

WF SS-A-K-S1 stac. dzienne 
studia śródziemnomorskie 

- specjalność: arabska 
pierwszego 

stopnia  

3-letnie 
WF SS-B-K-S1 

stac. dzienne 
studia śródziemnomorskie 

- specjalność: biblijna 
pierwszego 

stopnia  

3-letnie 
WF SS-G-K-S1 

stac. dzienne 
studia śródziemnomorskie 

- specjalność: grecka 
pierwszego 

stopnia  

3-letnie 
WF SS-IT-K-S1 

stac. dzienne 
studia śródziemnomorskie 

- specjalność: italska 
pierwszego 

stopnia  

3-letnie 
WF SS-L-K-S1 

stac. dzienne 
studia śródziemnomorskie 

- specjalność: łacińska 
pierwszego 

stopnia  

3-letnie 
WF SS-NG-K-S1 

stac. dzienne 
studia śródziemnomorskie 

- specjalność: nowogrecka 
pierwszego 

stopnia  

3-letnie 
WF SS-NŁ-K-S1 

stac. dzienne 
studia śródziemnomorskie 

- specjalność: 

nowołacińska 

pierwszego 

stopnia  

3-letnie 

WF SS-KL-K-S2 
stac. dzienne 

studia śródziemnomorskie 

- specjalność: klasyczna 
drugiego 

stopnia  

2-letnie 



WF SS-NG-K-S2 
stac. 

dzienne 
studia śródziemnomorskie 

- specjalność: nowogrecka 
drugiego 

stopnia  

2-letnie 
WF SS-W-K-S2 

stac. 
dzienne 

studia śródziemnomorskie 

- specjalność: włoska 
drugiego 

stopnia  

2-letnie 
 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

  

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauczania. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
  
 
 

                                                                   prof. dr hab. Adam Jezierski 

 R E K T O R 

 
         

 


