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ZARZĄDZENIE Nr  7/2007 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  26 stycznia 2007 r. 
 
 

w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Języka i Kultury Hiszpanii 
i Ameryki Łaci ńskiej w Instytucie Filologii Romańskiej  

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 182/2006 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1.1. Z dniem 1 marca 2007 r. tworzy się Podyplomowe Studia Języka i Kultury 
Hiszpanii i Ameryki Łaci ńskiej w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
       2. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych  
 
       3. Celem studiów jest: 
  1/ poszerzenie  kompetencji  lingwistycznej  jego uczestników  do  uzyskania  

    znajomości  języka  hiszpańskiego  na poziomie B2 Europejskiego systemu  
    opisu kształcenia językowego, 
2/ nabycie rozbudowanej wiedzy o bieżących wydarzeniach społeczno-polity- 
    cznych  Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej, ich rzeczywistości kulturo- 
    wej i aktualnym stanie  hiszpańskiej kultury i sztuki. 
 

 § 2. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata lub magistra 
dowolnego kierunku studiów, dyplom inżyniera lub lekarza, znających język hiszpański na 
poziomie A2 lub B1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. 
 
 § 3. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów 
Języka i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. 
 
 § 4. Na studiach stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 
 § 5. Kierownika studiów podyplomowych powołuje i odwołuje Rektor na wniosek 
Dziekana Wydziału Filologicznego uzgodniony z Radą Wydziału. 
 
 § 6. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów lub 
poszczególni uczestnicy.  
 
 § 7. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Filologicznego do złożenia informacji 
z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 
31 marca 2007 roku. 
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 § 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

      


