
 
 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE  Nr 56/2004 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

        z  dnia     30 czerwca 2004 r. 
 

wprowadzające zmiany w organizacji Podyplomowego Studium  
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/PO na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 
 Na  podstawie  art. 49  ust. 2  ustawy  z  dnia  12  września  1990 r.  o  szkolnictwie   
wyższym  (Dz.U. Nr 65,  poz. 385  z  późniejszymi zmianami)  oraz  uchwały  Nr 25/2004 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2004 r. zarządza się, co następuje: 
  
 § 1. Z dniem 1 października 2003 r. Podyplomowe Studium Informacji Naukowej    i 
Bibliotekoznawstwa – I/PO zmieniło nazwę na Podyplomowe Studium Kwalifikacyjne In-
formacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/PO, zwane dalej „Studium”. 
 
 § 2. 1. Studium przeznaczone jest dla absolwentów różnych kierunków studiów –        
z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – pracujących bądź zamierzających 
podjąć pracę w bibliotekach różnych typów, zwłaszcza publicznych lub naukowych, oprócz 
bibliotek pedagogicznych. 
 
        2. Nauka w Studium trwa dwa semestry i prowadzona jest systemem zaocznym. 
 
        3. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Kwa-
lifikacyjnego Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz uzyskują kwalifikacje biblio-
tekarza. 
 
 § 3. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału 
Filologicznego. 
 
 § 4. Koszt nauki w Studium, według stawek określonych w kosztorysie, pokrywają 
instytucje delegujące kandydatów lub jego uczestnicy. 
 
 § 5. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Filologicznego do złożenia informacji z wy-
konania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 15 lipca 2004 
r. 
 
 § 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
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 § 7. Tracą moc:  
 
1/ zarządzenie Nr 25/79 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego im. B.Bieruta we Wrocławiu 
    z dnia 24 września 1979 roku  w  sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Bibliote- 
    koznawstwa i Informacji Naukowej, 
2/ zarządzenie Nr 8/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  z  dnia 26 stycznia 2004 r. 
    w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Na- 
    ukowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 
października 2003 r. 
 
 

         
           
 
 
  


