
Uchwała nr 36/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie  

przyjęcia protokołu nr 3/2021  Rady Wydziału Filologicznego  z  9.03.2021r.  

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 13 IV 2021r.  przyjęła protokół  nr 3/2021  Rady Wydziału Filologicznego ze 

zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się  9 marca 2021r. 
 

               Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 37/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmian  

w programach studiów na kierunkach   dziennikarstwo i komunikacja społeczna  oraz  komunikacja wizerunkowa 

 od r.ak.2021/2022 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 13 IV 2021r. pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrekcji Instytutu 

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w 

programach studiów na niżej wymienionych kierunkach prowadzonych w IDiKS na 

Wydziale Filologicznym UWr, które będą obowiązywać od roku akademickiego 

2021/2022 (na studiach I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim w brzmieniu 

określonym w załącznikach do niniejszej uchwały): 

 

 dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia  I stopnia, tryb stacjonarny i 

niestacjonarny (ze specjalnościami) 

 dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia, tryb stacjonarny i 

niestacjonarny (ze specjalnościami) 

 dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia, tryb stacjonarny i 

niestacjonarny – specjalność (w języku angielskim) Journalism and Social 

Communication 

 komunikacja wizerunkowa, studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny (ze 

specjalnościami) 

 komunikacja wizerunkowa, studia II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny                    

(ze specjalnościami) 

 komunikacja wizerunkowa, studia II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny                    

–  specjalność (w języku angielskim) Communication Management. 
 

 Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia.  

 

                                Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr   
 



Uchwała nr 38/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmian  

w programach studiów na kierunku  anglistyka  od r.ak.2021/2022 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 13 IV 2021r. pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrekcji Instytutu Filologii 

Angielskiej w sprawie wprowadzenia zmian w programach studiów na niżej 

wymienionych kierunkach prowadzonych w IFA na Wydziale Filologicznym UWr, 

które będą obowiązywać od roku akademickiego 2021/2022  (na studiach I stopnia o 

profilu ogólnoakademickim w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej 

uchwały): 
 

 anglistyka, studia I stopnia, tryb stacjonarny  (specjalność tłumaczeniowa - 

program obwiązujący studentów immatrykulowanych w r.ak.2019/2020 i 

2020/2021) 

 anglistyka, studia I stopnia, tryb stacjonarny (specjalność tłumaczeniowa - 

program obwiązujący studentów immatrykulowanych w r.ak.2021/2022) 

 anglistyka, studia I stopnia, tryb niestacjonarny (ze specjalnościami - programy 

obwiązujące studentów immatrykulowanych w r.ak.2019/2020 i 2020/2021) 

 anglistyka, studia I stopnia, tryb niestacjonarny (ze specjalnościami - programy 

obwiązujące studentów immatrykulowanych w r.ak.2021/2022). 

Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia. 

 

 
                                Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr   

Uchwała nr 39/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmian  

w programach studiów na kierunku filologia polska  od r.ak.2021/2022 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 13 IV 2021r.  pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrekcji Instytutu Filologii 

Polskiej w sprawie wprowadzenia zmian w programach studiów na niżej 

wymienionych kierunkach prowadzonych w IFP na Wydziale Filologicznym UWr, 

które będą obowiązywać od roku akademickiego 2021/2022  (na studiach I i II stopnia 

o profilu ogólnoakademickim w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej 

uchwały): 
 

 filologia polska, studia I stopnia, tryb stacjonarny [ze specjalnościami, w tym 

specjalność nauczycielska: ścieżka jednoprzedmiotowa (język polski), ścieżka  

dwuprzedmiotowa (język polski i historia), ścieżka  dwuprzedmiotowa (język polski i 

bibliotekoznawstwo)]   



 filologia polska, studia II stopnia, tryb stacjonarny [profil językoznawczy, profil 

literaturoznawczy; ze specjalnościami, w tym specjalność nauczycielska: ścieżka 

jednoprzedmiotowa (język polski) oraz dwuprzedmiotowa (język polski i historia)] 

 filologia polska, studia I stopnia, tryb niestacjonarny (ze specjalnościami) 

 filologia polska, studia II stopnia, tryb niestacjonarny  (profil językoznawczy, profil 

literaturoznawczy; ze specjalnościami). 

 

Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia. 

 

 
                                Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr   

Uchwała nr 40/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmian  

w programach studiów na kierunkach  filologia francuska oraz filologia hiszpańska  od r.ak.2021/2022 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 13 IV 2021r. pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrekcji Instytutu Filologii 

Romańskiej w sprawie wprowadzenia zmian w programach studiów na niżej 

wymienionych kierunkach prowadzonych w IFR na Wydziale Filologicznym UWr, 

które będą obowiązywać od roku akademickiego 2021/2022  (na studiach I i II stopnia 

o profilu ogólnoakademickim w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej 

uchwały): 
 

 filologia francuska, studia I stopnia, tryb stacjonarny (ze ścieżkami A i B)  

 filologia francuska, studia II stopnia, tryb stacjonarny (ze specjalnościami)  

 filologia hiszpańska, studia I stopnia, tryb stacjonarny (ze ścieżkami A i B)  

 filologia hiszpańska, studia II stopnia, tryb stacjonarny (ze specjalnościami).  

 

Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia. 

 

 
                                   Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr   

Uchwała nr 41/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmian  

w programach studiów na kierunkach filologia czeska,  filologia chorwacka z językiem serbskim,  filologia rosyjska  

oraz  filologia ukraińska  od r.ak.2021/2022 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 13 IV 2021r. pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrekcji Instytutu Filologii 

Słowiańskiej w sprawie wprowadzenia zmian w programach studiów na niżej 

wymienionych kierunkach prowadzonych w IFS na Wydziale Filologicznym UWr, 

które będą obowiązywać od roku akademickiego 2021/2022  (na studiach I i II stopnia 



o profilu ogólnoakademickim w brzmieniu określonym w załącznikach do        

niniejszej uchwały): 
 

 filologia czeska, studia I stopnia, tryb stacjonarny 

 filologia czeska, studia II stopnia, tryb stacjonarny 

 filologia chorwacka z językiem serbskim, studia I stopnia, tryb stacjonarny 

 filologia chorwacka z językiem serbskim, studia II stopnia, tryb stacjonarny 

 filologia rosyjska, studia I stopnia, tryb stacjonarny 

 filologia rosyjska, studia II stopnia, tryb stacjonarny 

 filologia ukraińska, studia I stopnia, tryb stacjonarny (ze specjalnościami) 

 filologia ukraińska, studia II stopnia, tryb stacjonarny (ze specjalnościami). 

  

 

Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia. 

 

 
                            Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr   

Uchwała nr 42/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmian  

w programach studiów na kierunkach filologia klasyczna, studia śródziemnomorskie, filologia indyjska,  

sinologia  oraz  koreanistyka  od r.ak.2021/2022 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 13 IV 2021r. pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrekcji Instytutu Studiów 

Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych w sprawie wprowadzenia zmian  w 

programach studiów na niżej wymienionych kierunkach prowadzonych w ISKŚiO na 

Wydziale Filologicznym UWr, które będą obowiązywać od roku akademickiego 

2021/2022  (na studiach I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim w brzmieniu 

określonym w załącznikach do niniejszej uchwały): 
 

 filologia klasyczna, studia I stopnia, tryb stacjonarny 

 filologia klasyczna, studia II stopnia, tryb stacjonarny 

 studia śródziemnomorskie, studia I stopnia, tryb stacjonarny (bez specjalności oraz ze  

specjalnościami) 

 studia śródziemnomorskie, studia II stopnia, tryb stacjonarny (bez specjalności oraz ze 

specjalnościami) 

 filologia indyjska, studia I stopnia, tryb stacjonarny (ze specjalnościami) 

 filologia indyjska, studia II stopnia, tryb stacjonarny 

 sinologia, studia I stopnia, tryb stacjonarny 

 koreanistyka, studia I stopnia, tryb stacjonarny. 

 

Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia. 

 
                             Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr   



Uchwała nr 43/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmian  

w programie studiów na kierunku  judaistyka  od r.ak.2021/2022 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 13 IV 2021r. pozytywnie zaopiniowała wniosek kierownictwa Katedry 

Judaistyki w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na niżej 

wymienionym kierunku  prowadzonym w KJ na Wydziale Filologicznym UWr,               

który będzie obowiązywać od roku akademickiego 2021/2022  (na studiach I  stopnia 

o profilu ogólnoakademickim w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały): 

 judaistyka, studia I stopnia, tryb stacjonarny. 

Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia. 

 

 
                          Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr   

 

Uchwała nr 44/2021    

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie dodatków motywacyjnych dla pracowników Wydziału Filologicznego UWr  

z przychodów własnych wewnętrznych w semestrze letnim  r.ak.2020/2021  

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu           

w dniu 13 IV 2021r. (w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. nowego 

Zarządzenia Nr 28/2021 Rektora UWr z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego) przyjęła wniosek   

w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników Wydziału 

Filologicznego UWr (w tym osób funkcyjnych) z przychodów własnych 

wewnętrznych w semestrze letnim  r.ak.2020/2021.  

         
                             Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr   

 

Uchwała nr 45/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr      

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie powołania 

 Wydziałowego Zespołu ds. opracowania regulaminu przyznawania nagród na Wydziale Filologicznym    

 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 13 IV 2021r.  (na podstawie § 7 ust.1 pkt 1 Zarządzenia nr 30/2021 Rektora UWr              

z dnia 17 III 2021r. w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przyznawania nagród Rektora 



w Uniwersytecie Wrocławskim) powołała Wydziałowy Zespół ds. opracowania 

regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich za wybitne 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego, w następującym składzie: 
  

1. prof. dr hab. Stefan Kiedroń, prodziekan WF  - przewodniczący 

2. dr hab. Maria Chantry, prof. UWr, ISKŚiO 

3. prof. dr hab. Mirosława Czarnecka, IFG 

4. dr hab. Jędrzej Morawiecki, IDiKS 

5. dr Paweł Pluta, IFP 

6. dr hab. Witold Ucherek, IFR. 
 

                              Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr   

 

Uchwała nr 46/2021    

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie  

 powołania kandydata do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych  

  

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 13 IV 2021r.  powołała  dr hab. Małgorzatę Dawidziak-Kładoczną                               

z Instytutu Filologii Polskiej  (specjalistę w zakresie językoznawstwa) na kandydata 

do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (działającej przy 

ministrze właściwym do spraw administracji publicznej)  na nową  kadencję. 

                            Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr   

Uchwała nr 47/2021     

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie  

utworzenia Akademickiego Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk  na Wydziale Filologicznym 

(oraz zaopiniowania regulaminu Centrum)  

 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu 

w dniu 13 IV 2021r.  poparła wniosek w spawie utworzenia Akademickiego Centrum 

Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz pozytywnie zaopiniowała Regulamin Akademickiego Centrum 

Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk.    

                    Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr   

 

Uchwała nr 48/2021  

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie  

udzielenia urlopu naukowego dr Sylwii Wójtowicz-Marszał       



 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                                          

w dniu 13 IV 2021r. poparła wniosek Instytutu Filologii Słowiańskiej w sprawie 

udzielenia dr Sylwii Wójtowicz-Marszał płatnego urlopu naukowego                                    

w r.ak.2021/2022  (od  1.10.2021r.  do 11.08.2022r.).    

      Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 49/2021  

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie  

udzielenia urlopu naukowego dr. Kamilowi Kijkowi       
 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                                          

w dniu 13 IV 2021r. poparła wniosek Katedry Judaistyki w sprawie udzielenia                        

dr. Kamilowi Kijkowi  płatnego urlopu naukowego w r.ak.2021/2022  (od  1.10.2021r.  

do 15.08.2022r.).    

       Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 50/2021  

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie  

udzielenia urlopu naukowego dr. Mateuszowi Świetlickiemu       
 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                                          

w dniu 13 IV 2021r. poparła wniosek Instytutu Filologii Angielskiej w sprawie 

udzielenia dr. Mateuszowi Świetlickiemu płatnego urlopu naukowego                                    

w r.ak.2021/2022  (od  28.01.2022r.  do 10.08.2022r.).    

       Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 51/2021     

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zatrudnienia na  stanowisku  profesora Uniwersytetu w IFR  

dr hab. Justyny Łukaszewicz       
 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                                          

w dniu 13 IV 2021r. poparła wniosek o ponowne zatrudnienie dr hab. Justyny 

Łukaszewicz na stanowisku prof. UWr w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii 

Romańskiej  na Wydziale Filologicznym UWr    na czas określony   (od  6.07.2021r.  

do 30.09.2028r.).    

       Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 



Uchwała nr 52/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zatrudnienia na  stanowisku  adiunkta (½ etatu) w ISKŚiO 

dr Barbary Szubert 

 

 

 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                   

w dniu 13 IV 2021r. poparła wniosek o zatrudnienie  dr Barbary Szubert                                        

na stanowisku adiunkta (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Neohellenistyki i Studiów 

Bliskowschodnich Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i 

Orientalnych na Wydziale Filologicznym UWr  (zastępstwo na rok) od 1.10.2021r. do 

30.06.2022r.    
 
Przewodniczący Rady 

                           Dziekan Wydziału Filologicznego 

     dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr  

 

Uchwała nr 53/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zatrudnienia na  stanowisku  asystenta (½ etatu) w ISKŚiO 

dr Olgi Kubicy 

 

 

 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                   

w dniu 13 IV 2021r. poparła wniosek o zatrudnienie  dr Olgi Kubicy na stanowisku 

asystenta (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Filologii Greckiej  Instytutu Studiów 

Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym UWr     

z dniem  1.10.2021r.    
Przewodniczący Rady 

                           Dziekan Wydziału Filologicznego 

     dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr  

 

Uchwała nr 54/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zatrudnienia na  stanowisku  starszego wykładowcy (½ etatu) w ISKŚiO 

dr Moniki Moski 

 

 

 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                   

w dniu 13 IV 2021r. poparła wniosek o zatrudnienie  dr Moniki Moski  na stanowisku 

starszego wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Studiów Włoskich Instytutu 

Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale 

Filologicznym UWr  z dniem  1.10.2021r.    
 
Przewodniczący Rady 

                           Dziekan Wydziału Filologicznego 

     dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr  

 

Uchwała nr 55/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zatrudnienia na  stanowisku   wykładowcy (½ etatu) w ISKŚiO 

mgr Ewy Nowak  

 



 

 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                   

w dniu 13 IV 2021r. poparła wniosek o zatrudnienie  mgr Ewy Nowak na stanowisku 

wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Filologii Nowołacińskiej Instytutu 

Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale 

Filologicznym UWr  z dniem  1.10.2021r.  
 
Przewodniczący Rady 

                           Dziekan Wydziału Filologicznego 

     dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr  

 


