
ZARZĄDZENIE Nr 163/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 października 2021 r. 

 

w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Studiów Podyplomowych Zatrudnienie Cudzoziemców na Polskim Rynku Pracy  

 

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.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Tworzy się: 

Nazwa studiów 

podyplomowych 

Studia Podyplomowe Zatrudnienie Cudzoziemców na Polskim 

Rynku Pracy 

Jednostka 

prowadząca 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Czas trwania 

studiów 

2 semestry 

Nazwa w języku 

angielskim 

Postgraduate Studies Employment of foreigners on the Polish 

labor market  

2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

studia, o których mowa w ust. 1, otrzymują kody: 

 

Kod SJO 2307760000 

Kod USOS 23-SPZCPRP 

 

§ 2. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, w szczególności, 

funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz pracowników działów kadr, agencji pracy, 

urzędów pracy i innych państwowych i samorządowych instytucji związanych ze 

świadczeniem usług na rzecz innych podmiotów z wykorzystaniem pracowników 

cudzoziemców, a także dla osób chcących uzupełnić swoja wiedzę z zakresu tematyki 

związanej z zatrudnieniem cudzoziemców. 

 

§ 3. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej, 

interdyscyplinarnej i praktycznej wiedzy na temat zatrudnienia cudzoziemców w 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepływu i delegowania pracowników w obszarze Unii 

Europejskiej.  

 

§ 4. Rekrutacja na studia podyplomowe przeprowadzana jest na podstawie analizy 

złożonego kompletu dokumentów. 

 



§ 5. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów 

Podyplomowych Zatrudnienie Cudzoziemców na Polskim Rynku Pracy. 

 

§ 6. Na studiach stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 

 

§ 7. Koszt studiów podyplomowych ponoszą zainteresowani słuchacze. 

 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauczania. 

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

        R E K T O R  

 

 


