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ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 marca 2009 r. 
 

w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Komunikacji Marketingowej  
w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych  

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) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1 Z dniem 1 października 2009 r. tworzy się w Instytucie Socjologii na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Podyplomowe Studia Komunikacji 
Marketingowej , zwane dalej studiami. 

2. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych 
(zaocznych). 

3. Celem studiów jest zaznajomienie uczestników z technikami komunikacyjnymi 
w organizacji i sposobami pokonywania barier komunikacyjnych na różnych szczeblach 
zarządzania firmą, a także umożliwienie doskonalenia umiejętności perswazyjnych  
w zarządzaniu firmą i kontaktach personalnych z innymi pracownikami. Dodatkowo studia 
służyć mają pogłębieniu wiedzy z zakresu znajomości prawa w reklamie i standardów 
obowiązujących w Unii Europejskiej, konstrukcji przekazów reklamowych jako 
komunikatów perswazyjnych zwiększających wartość marki produktu, znajomości zachowań 
podmiotów rynkowych i powiązań między nimi oraz współpracy z agencjami zewnętrznymi 
wspomagającymi działania firm przy rozwoju marki (agencje reklamowe, firmy badawcze). 
 

§ 2. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów 
wyższych licencjackich lub magisterskich dowolnego kierunku studiów. 
 

§ 3. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów 
Komunikacji Marketingowej. 
 

§ 4. Na studiach obowiązuje Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 

§ 5. Kierownika studiów podyplomowych powołuje i odwołuje Rektor na wniosek 
Dziekana Wydziału Nauk Społecznych uzgodniony z Radą Wydziału. 
 

§ 6. Koszty studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów lub 
poszczególni uczestnicy. 
 

§ 7. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Nauk Społecznych do złożenia informacji  
z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia  
31 października 2009 r. 
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§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 

§ 9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 
 
 
 


