
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 Zaproszenie 

 

na Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego , która 

odbędzie się w sali im. Jana Czekanowskiego przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu 

 

   24 maja 2019 r. o godz. 10:15  

    

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

2. Komunikaty i informacje. 

 

3. Wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Waldemarowi Spallkowi. 

 

        ref. dr hab. Agnieszka Latocha 

4. Sprawy dydaktyczne : 

 

Studia I stopnia stacjonarne 

5.1. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia na kierunku geografia dla cyklu dydaktycznego rozpoczynjącego się od roku 

akademickiego 2019/2020 . 

 

5.2. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna dla cyklu dydaktycznego rozpoczynjącego się od 

roku akademickiego 2019/2020. 

 

5.3. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia na kierunku turystyka dla cyklu dydaktycznego rozpoczynjącego się od roku 

akademickiego 2019/2020.  

 

5.4. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia na kierunku geologia dla cyklu dydaktycznego rozpoczynjącego się od roku 

akademickiego 2019/2020.  

 

5.5. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia na kierunku inżynieria geologiczna dla cyklu dydaktycznego rozpoczynjącego się od 

roku akademickiego. 2019/2020.  

 

5.6. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia na kierunku ochrona środowiska dla cyklu dydaktycznego rozpoczynjącego się od roku 

ak. 2019/2020.  

 

Studia II stopnia stacjonarne 

5.7. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia na kierunku geografia dla cyklu dydaktycznego rozpoczynjącego się od roku 

akademickiego 2019/2020.  



 

5.8. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia na kierunku geografia na specjalności Tourim and Hospitality dla cyklu dydaktycznego 

rozpoczynjącego się od roku akademickiego 2019/2020.  

 

5.9. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna dla cyklu dydaktycznego rozpoczynjącego się od 

roku akademickiego 2019/2020.  

 

5.10. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia na kierunku turystyka dla cyklu dydaktycznego rozpoczynjącego się od roku 

akademickiego 2019/2020.  

 

5.11. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia na kierunku geologia dla cyklu dydaktycznego rozpoczynjącego się od roku 

akademickiego 2019/2020.  

 

5.12. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia na kierunku geologia na specjalności Applied Geoscience dla cyklu dydaktycznego 

rozpoczynjącego się od roku akademickiego 2019/2020.  

 

5.13. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów drugiego stopnia na 

kierunku inżynieria geologiczna dla cyklu dydaktycznego rozpoczynjącego się od roku 

akademickiego 2019/2020.  

 

5.14. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów drugiego stopnia na 

kierunku ochrona środowiska dla cyklu dydaktycznego rozpoczynjącego się od roku 

akademickiego 2019/2020.  

 

Studia I stopnia niestacjonarne 

5.15. Przyjęcie efektów kształcenia i zatwierdzenie programu studiów niestacjonarnych 

pierwszego stopnia na kierunku inżynieria geologiczna dla cyklu dydaktycznego 

rozpoczynjącego się od roku akademickiego 2019/2020.  

 

      ref. prodziekan ds. nauczania dr hab. Dariusz Ilnicki  

  

 

6. Wolne wnioski. 

 7. Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału , która odbyła się 10 maja 2019 r.    

  

 

 W komunikatach Dziekan podaje :  

 

 Do 30 czerwca można składać wnioski na ósmy konkurs o nagrodę Wrocławskiego Oddziału 

PAN Iuvenes Wratislaviae. 

 

 

      Dziekan : dr hab. Henryk Marszałek prof.UWr  


