
ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

 

w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego  

 

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

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. Tracą moc: 

 

1) zarządzenie Nr 8/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lutego 

2015 r. w  sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących 

dokumentacji przebiegu studiów  podyplomowych, kursów dokształcających oraz 

szkoleń prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim; 

2) zarządzenie Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 

2017 r. sprawie wprowadzenia Zasad projektowania, przyjmowania 

i uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim; 

3) zarządzenie Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 

2018 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, 

świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, świadectwa ukończenia 

szkolenia oraz w sprawie zasad ich sporządzania i wydawania; 

4) zarządzenie Nr 16/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 

2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wzorów świadectwa 

ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu 

dokształcającego, świadectwa ukończenia szkolenia oraz w sprawie zasad ich 

sporządzania i wydawania; 

5) zarządzenie Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 

2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad 

projektowania, przyjmowania i uruchamiania programów kształcenia 

w Uniwersytecie Wrocławskim; 

6) § 2 w zarządzeniu Nr 130/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 

października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 69/2018 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją na Wydziale Nauk 

Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

do spraw nauczania. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

  R E K T O R 

 

 


