
 

ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
                    z dnia 22 lipca 2019 r. 

 
w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego  Studiów Podyplomowych Pozyskiwanie  
i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej   

 
 

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 późniejszymi zmianami)  

zarządza się, co następuje: 

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

 

Nazwa studiów 

podyplomowych 

Studia Podyplomowe Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji     

w Sferze Publicznej 

Jednostka 

prowadząca  

Wydział Nauk Społecznych 

Czas trwania 

studiów 

 

2 semestry 

Nazwa w języku 

angielskim 

 

Postgraduate Studies Obtaining and Using Information in the Public 
Sphere 

 

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

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 
studia, o których mowa w ust. 1, otrzymują kody: 

 

Kod SJO 2607210000 

Kod USOS 26-SPPWISP 

 

§ 2. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I, II stopnia, 
jednolitych studiów magisterskich kierunków humanistycznych, ekonomicznych oraz 

prawniczych wykonujących lub zamierzających wykonywać zawód funkcjonariusza służb 
mundurowych, służb specjalnych oraz przedstawicieli sektora prywatnego zajmującego 

się audytem śledczym, finansami oraz usługami detektywistycznymi i ochroną osób                     

i mienia. 
 

§ 3. Celem studiów jest przekazywanie słuchaczom wiedzy na temat strategii  
i sposobu prowadzenia wywiadu poznawczego, analizy zachowań werbalnych                           

i niewerbalnych oraz praktycznych metod pozyskiwania informacji i wykorzystania 
zdobytych danych. 

 
§ 4. Rekrutacja na studia podyplomowe przeprowadzana jest zgodnie z zasadami 

rekrutacji obowiązującymi na dany rok akademicki ustalonymi i ogłoszonymi przez 

Wydział Nauk Społecznych. 



§ 5. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych 

Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej. 

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

Wrocławskim. 
 

§ 7. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące słuchaczy na 
studia lub poszczególni słuchacze. 

 
§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

nauczania. 
 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
prof. dr hab. Adam Jezierski 

 R E K T O R 

 


