
 

Wrocław, 02.03.2020 r. 
WNHP.003.2.2020BG 

ZAPROSZENIE 
na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, które odbędzie się 

w dniu 4 marca 2020 roku (środa) o godzinie 13.00, ul. Szewska 48, sala 202 (II 
piętro).   

Porządek dzienny: 
1. Komunikaty 
2. Wniosek w sprawie awansu na stanowisko profesora Uniwersytetu dr hab. Moniki Baer w Katedrze 

Etnologii i Antropologii Kulturowej– referuje dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr 
3. Wniosek w sprawie zatrudnienia dr. Jakuba Zarzyckiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii 

Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki z dniem 15 marca 2020 roku na 2 lata – referuje dr 
hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr 

4. Wniosek w sprawie zatrudnienia dr. Przemysława Dulęby na stanowisku adiunkta w ramach projektu 
badawczego z dniem 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2025 roku - referuje prof. dr hab. Jerzy 
Piekalski 

5. Wniosek w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Aleksandrze Pankiewicz z dniem 1.10.2020 roku 
do 30.09.2021 roku – referuje prof. dr hab. Jerzy Piekalski 

6. Wniosek w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne, 
rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 – referuje dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr 

7. Wniosek w sprawie likwidacji specjalności „Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w 
regionie” na studiach II stopnia pedagogiki stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 
2020/2021 – referuje dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr  

8. Wniosek w sprawie zmiany w programie studiów stacjonarnych pedagogiki specjalnej w semestrze 
letnim roku akademickiego 2019/2020 – referuje dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr 

9. Wniosek w sprawie upoważnienia adiunktów w Instytucie Psychologii do prowadzenia seminarium 
magisterskiego w roku akademickim 2019/2021 – referuje dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr 

10. Wniosek w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki w roku akademickim 
2019/2020 - referuje dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr 

11. Wniosek w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii w roku akademickim 
2019/2020 - referuje prof. dr hab. Maciej Gołąb 

12. Wniosek w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii w roku akademickim 
2019/2020 - referuje dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr 

13. Wniosek w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym w roku akademickim 
2019/2020 - referuje prof. dr hab. Rościsław Żerelik 

14. Wniosek w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej 
w roku akademickim 2019/2020 - referuje dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr 

15. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących 
przychody własne Wydziału w roku 2020 -  referuje Dziekan 

16. Wolne wnioski 



17. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 stycznia 2020 roku 

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie. 
                                                                Dziekan 
                                         Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

 


