
ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 lipca 2021 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. kształcenia studentów i doktorantów  

z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu  

„Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023” 

 

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

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) 

w związku z § 12 ust. 3 pkt 9 lit. o Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego 

uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Zespół ds. kształcenia studentów i doktorantów  

z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu „Uniwersytet Wrocławski uczelnią 

w pełni dostępną do roku 2023” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 

„Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” w składzie: 

 

Liderka:  dr Alina Czapiga 

   Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością 

 

Członkowie/członkinie: 

 

   dr hab. Robert Bryl, prof. UWr 

   Wydział Fizyki i Astronomii 

 

   dr Marta Cisek-Lachowicz 

Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością 

    

mgr Dorota Dzięcioł 

Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością 

 

mgr Agnieszka Furgo-Chodorowska 

Dział Nauczania 

 

dr Agnieszka Janik 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 

dr Joanna Łubocka 

Wydział Nauk Biologicznych 

 

mgr Anna Ponikowska 

Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością 

    

§ 2. Zadaniem Zespołu jest: 

1) analiza obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim aktów prawnych 

regulujących proces dydaktyczny, w tym regulaminu studiów oraz 

regulaminów dotyczących dydaktyki; 

2) analiza struktury organizacyjnej Uniwersytetu pod kątem nowej 

procedury w zakresie kształcenia studentów i doktorantów  

z niepełnosprawnościami; 

3) przygotowanie wstępnego opracowania związanego z kształceniem 

studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. 

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

studenckich. 



 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R   


