
Uchwała nr 86/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 
w sprawie  

przyjęcia protokołu nr 5/2021  Rady Wydziału Filologicznego  z  18.05.2021r.  

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r.  przyjęła protokół  nr 5/2021  Rady Wydziału Filologicznego ze 

zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się  18 maja 2021r. 
 

                      Przewodniczący Rady  
               Dziekan Wydziału Filologicznego  

                                   dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 
 

UCHWAŁA nr 87/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego  

oraz laureatów konkursów ogólnopolskich   na kierunki studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego                                                                                                                       

rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026 

 

 
Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Laureaci i finaliści  olimpiad stopnia centralnego  oraz laureaci  konkursów 

ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki 

studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej 

olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami 

formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku Procedury rejestracji w systemie 

Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok 

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w 

Uniwersytecie Wrocławskim. 

2. Uprawnienia laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury. 

 

 

§ 2. Wykaz olimpiad stopnia centralnego: 
 

 Nazwa olimpiady Kierunki, na które przyjmowani są 

LAUREACI 

Kierunki, na które przyjmowani 

są FINALIŚCI 

1.  Olimpiada Artystyczna  

  – sekcja muzyki 

  - sekcja historii sztuki 

 filologia polska 

 kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

 publikowanie cyfrowe i sieciowe 

 filologia polska 

 kultura i praktyka tekstu: 

twórcze pisanie i edytorstwo 

publikowanie cyfrowe i 

sieciowe 

2. Olimpiada Filozoficzna 
 

 filologia chorwacka z językiem serbskim 

 filologia czeska 

 filologia polska 

 filologia rosyjska 

 filologia ukraińska 

 filozofia 

 informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

 judaistyka 

 kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

 filologia polska 

 informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

 judaistyka 

 kultura i praktyka tekstu: 

twórcze pisanie i edytorstwo 

 niderlandystyka 

 



 niderlandystyka 

 

3. Olimpiada Geograficzna 

 
 niderlandystyka 

 

 

4. Olimpiada Historyczna 

 
 filologia chorwacka z językiem serbskim 

 filologia czeska 

 filologia indyjska 

 filologia klasyczna 

 filologia polska 

 filologia rosyjska 

 filologia ukraińska 

 informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

 kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

 niderlandystyka 

 studia śródziemnomorskie 

 

 filologia indyjska 

 filologia klasyczna 

 filologia polska 

 informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

 kultura i praktyka tekstu: 

twórcze pisanie i edytorstwo 

 niderlandystyka 

 studia śródziemnomorskie 

 

5. Olimpiada Informatyczna 

 
 informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

 publikowanie cyfrowe i sieciowe 

 

 informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

 publikowanie cyfrowe i 

sieciowe 

 

6. Olimpiada Języka 

Angielskiego 

 

 anglistyka 

 filologia chorwacka z językiem serbskim 

 filologia czeska 

 filologia francuska 

 filologia hiszpańska 

 filologia rosyjska 

 filologia ukraińska 

 italianistyka 

 judaistyka 

 koreanistyka 

 niderlandystyka 

 sinologia 

 

 anglistyka 

 filologia francuska 

 filologia hiszpańska 

 filologia ukraińska 

 italianistyka 

 judaistyka 

 niderlandystyka 

 

 

 

7. Olimpiada Języka 

Białoruskiego 
 filologia rosyjska 

 koreanistyka 

 niderlandystyka 

 sinologia 

 

 filologia rosyjska 

 niderlandystyka 

8. Olimpiada Języka 

Francuskiego 

 

 filologia chorwacka z językiem serbskim 

 filologia czeska 

 filologia francuska 

 filologia hiszpańska 

 filologia rosyjska 

 filologia ukraińska 

 italianistyka 

 koreanistyka 

 niderlandystyka 
•   sinologia 

 

 

 filologia francuska 

 filologia hiszpańska 

 italianistyka 

 niderlandystyka 

 

 

9. Olimpiada Języka  filologia chorwacka z językiem serbskim  filologia francuska 



Hiszpańskiego 

 
 filologia czeska 

 filologia francuska 

 filologia hiszpańska 

 filologia rosyjska 

 filologia ukraińska 

 italianistyka 

 koreanistyka 

 niderlandystyka 

 sinologia 

 

 filologia hiszpańska 

 italianistyka 

 niderlandystyka 
 

 

10. Olimpiada Języka 

Łacińskiego i Kultury 

Antycznej 

 

 filologia francuska 

 filologia hiszpańska 

 filologia indyjska 

 filologia klasyczna 

 filologia polska 

 filozofia 

 italianistyka 

 koreanistyka 

 kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

 niderlandystyka 

 sinologia 

 studia śródziemnomorskie 

 

 filologia francuska 

 filologia hiszpańska 

 filologia indyjska 

 filologia klasyczna 

 filologia polska 

 filozofia 

 italianistyka 

 koreanistyka 

 kultura i praktyka tekstu: 

twórcze pisanie i edytorstwo 

 niderlandystyka 

 sinologia 

 studia śródziemnomorskie 

11. Olimpiada Języka 

Niemieckiego 
 

 filologia chorwacka z językiem serbskim 

 filologia czeska 

 filologia francuska 

 filologia germańska 

 filologia hiszpańska 

 filologia rosyjska 

 filologia ukraińska 

 italianistyka 

 judaistyka 

 koreanistyka 

 niderlandystyka 

 sinologia 

 

 filologia francuska 

 filologia germańska 

 filologia hiszpańska 

 italianistyka 

 judaistyka 

 niderlandystyka 

 

 

 

12. Olimpiada Języka 

Rosyjskiego 

 

 filologia chorwacka z językiem serbskim 

 filologia czeska 

 filologia francuska 

 filologia hiszpańska 

 filologia rosyjska 

 filologia ukraińska 

 italianistyka 

 koreanistyka 

 niderlandystyka 

 sinologia 

 

 filologia francuska 

 filologia hiszpańska 

 filologia rosyjska 

 filologia ukraińska 

 italianistyka 

 niderlandystyka 

 

 

13. Olimpiada Lingwistyki 
Matematycznej  

 niderlandystyka 
 

 niderlandystyka 

14. Olimpiada Literatury i 

Języka Polskiego 

 

 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

 filologia chorwacka z językiem serbskim 

 filologia czeska 

 filologia francuska 

 filologia germańska 

 filologia hiszpańska 

 filologia indyjska 

 filologia klasyczna 

 filologia polska 

 filologia rosyjska 

 dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna 

 filologia francuska 

 filologia germańska 

 filologia hiszpańska 

 filologia indyjska 

 filologia klasyczna 

 filologia polska 

 filozofia 

 informacja naukowa i 



 filologia ukraińska 

 informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

 italianistyka 

 kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

 kulturoznawstwo 

 niderlandystyka 

 studia śródziemnomorskie 

 

bibliotekoznawstwo 

 italianistyka 

 kultura i praktyka tekstu: 

twórcze pisanie i edytorstwo 

 niderlandystyka 

 studia śródziemnomorskie 

 

 

 

 

15. Olimpiada Wiedzy o III 

RP 
 niderlandystyka 

 

 

16. Olimpiada Wiedzy o 

Integracji Europejskiej 

 

 niderlandystyka 

 

 niderlandystyka 

 

 

 

17. Olimpiada Wiedzy o 
Mediach 

 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
(2 miejsca dla laureatów z najwyższą 

punktacją uzyskaną w III etapie 

olimpiady) 

 niderlandystyka 

 publikowanie cyfrowe i sieciowe 

 

 publikowanie cyfrowe i 
sieciowe 

 

18. Olimpiada Wiedzy o 

Polsce i Świecie 

Współczesnym 

 dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 

 niderlandystyka 

dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 

19. Olimpiada Wiedzy o 

Prawach Człowieka  
 

 niderlandystyka 

 

 

20. Olimpiada Wiedzy o 

Regionie i 

Przedsiębiorczości 

 niderlandystyka 

 

 

21. Olimpiada Wiedzy o Unii 

Europejskiej 

(organizowana przez 

Wyższą Szkołę 

Humanistyczną w 

Pułtusku) 

 

 niderlandystyka 

 

 

 

 

 

 § 3. Wykaz konkursów ogólnopolskich: 
 

Lp. Nazwa konkursu Kierunki, na które przyjmowani są 

LAUREACI 

1.  Ogólnopolski konkurs „Historia i 

kultura Żydów polskich” 

organizowany przez Fundację 

Shalom 

 

 judaistyka 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

                                   Przewodniczący Rady  
             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr  
  

Uchwała nr 88/2021      

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 15 czerwca 2021r. 
 



upoważniająca  Rady Instytutów i Katedr  na Wydziale Filologicznym 

do opiniowania wniosków w sprawie zatrudniania specjalistów spoza Uniwersytetu Wrocławskiego 

oraz osób niebędących nauczycielami akademickimi na podstawie umów cywilnoprawnych w r.ak.2021/2022 

             
 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                                          

w dniu 15 VI 2021 r.  przekazała Radom Instytutów i Katedr: Instytutu Filologii 

Angielskiej, Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu 

Filologii Romańskiej, Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Informacji Naukowej i 

Bibliotekoznawstwa, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytutu 

Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Katedry Filologii 

Niderlandzkiej oraz Katedry Judaistyki kompetencje w zakresie opiniowania wniosków 

w sprawie zatrudniania specjalistów spoza Uniwersytetu Wrocławskiego oraz osób 

niebędących nauczycielami akademickimi na podstawie umów cywilnoprawnych  w 

r.ak.2021/2022.  

  Przewodniczący Rady  
           Dziekan Wydziału Filologicznego  

                                                   dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr  

Uchwała nr 89/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 
w sprawie  

przyjęcia sprawozdania finansowego Wydziału Filologicznego za rok 2020    

 

 
 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r.  przyjęła sprawozdanie finansowe Wydziału Filologicznego                         

Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2020.    
 

      Przewodniczący Rady  
             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                        dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 90/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 
w sprawie 

      przyjęcia budżetu Wydziału Filologicznego na rok 2021 

 

 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r.  przyjęła plan rzeczowo-finansowy Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Wrocławskiego  na  rok  2021.   
 

      Przewodniczący Rady  
             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                        dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 
 

Uchwała nr 91/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 
w sprawie utworzenia 

Pracowni Onomastyki Słowiańskiej w IFS 

 

 



 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r. poparła wniosek w sprawie utworzenia  Pracowni Onomastyki 

Słowiańskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dniem  1.10.2021r.  

                                   Przewodniczący Rady  
             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                               dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr   

Uchwała nr 92/2021  

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 15 czerwca 2021 r. 
w sprawie  

udzielenia urlopu naukowego dr Ewie Dynarowicz           

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                                          

w dniu 15 VI 2021r. poparła wniosek Katedry Filologii Niderlandzkiej w sprawie 

udzielenia dr Ewie Dynarowicz  (adiunkt w KFN) płatnego urlopu naukowego  w 

semestrze letnim r.ak.2021/2022  (od  28.02.2022r.  do 15.08.2022r.).  

       Przewodniczący Rady  
             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

Uchwała nr 93/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 
w sprawie awansowania na stanowisko prof. UWr w IFR 

dr hab. Natalii Paprockiej  

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r.  poparła wniosek o awansowanie dr hab. Natalii Paprockiej                        

na stanowisko profesora Uniwersytetu w Instytucie Filologii Romańskiej                                

na Wydziale Filologicznym UWr.   
      Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  
                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 
 

Uchwała nr 94/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 
w sprawie awansowania na stanowisko adiunkta w IFG 

dr. Michała Gąski   

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r.  poparła wniosek o awansowanie dr. Michała Gąski                               

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu 

Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym UWr.   
 

      Przewodniczący Rady  
             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 95/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie awansowania na stanowisko adiunkta w IFP 

dr Marty Dobrowolskiej-Pigoń    

 



 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r. poparła wniosek o awansowanie dr Marty Dobrowolskiej-Pigoń 

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii 

Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr.                   
                                                                         Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  
                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 
 

Uchwała nr 96/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie awansowania na stanowisko adiunkta w IFP 

dr Doroty Ucherek     

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r. poparła wniosek o awansowanie dr Doroty Ucherek na 

stanowisko adiunkta w Zakładzie Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale 

Filologicznym UWr.                   
                                                                        Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  
                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 
 

Uchwała nr 97/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie awansowania na stanowisko adiunkta w IFP 

dr. Roberta Dudzińskiego      

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r. poparła wniosek o awansowanie dr. Roberta Dudzińskiego na 

stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu 

Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr.    
         Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  
                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 98/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie zatrudnienia  na  stanowisku  adiunkta w IFR 

dr Joanny Kotowskiej-Miziniak 

      

 
 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r.  pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr Joanny Kotowskiej-

Miziniak na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Francuskiej 

Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym UWr.    
       

       Przewodniczący Rady  
             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 99/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie zatrudnienia  na  stanowisku  adiunkta w IFP 

dr Gabrieli Dragun 



      

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r.  pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr Gabrieli Dragun                     

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii 

Polskiej  na Wydziale Filologicznym UWr.    
         Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  
                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 
 

Uchwała nr 100/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie zatrudnienia  na  stanowisku  lektora w IFP 

mgr. Marcina Jury 

 

      

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                             

w dniu 15 VI 2021r.  pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mgr. Marcina Jury na 

stanowisko lektora w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców  Instytutu 

Filologii Polskiej   na Wydziale Filologicznym UWr.    
         Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 
 

Uchwała nr 101/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie zatrudnienia  na  stanowisku  wykładowcy w IFR 

p. Gonzalo Lópeza Sáncheza  

 

      

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                             

w dniu 15 VI 2021r.  poparła wniosek o przedłużenie zatrudnienia p. Gonzalo Lópeza 

Sáncheza na stanowisku wykładowcy (w ramach umowy dwustronnej)  w Zakładzie 

Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym UWr  na rok  

(od 1.10.2021r. do 30.09.2022r.).   

         Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  
                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 102/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie zatrudnienia  na  stanowisku  wykładowcy w IFG 

mgr Viktorii Szmid   

 

      

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                             

w dniu 15 VI 2021r.  poparła wniosek o zatrudnienie mgr Viktorii Szmid na 

stanowisku wykładowcy  (w ramach umowy dwustronnej) w Zakładzie Literatury 

Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym UWr  na 2 

lata  (od 1.10.2021r. do 30.09.2023r.).  

         Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  
                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 
 



Uchwała nr 103/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie zatrudnienia  na  stanowisku  asystenta (1/2 etatu) w IFP 

mgr Justyny Kowal    

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r. poparła wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr Justyny Kowal                       

na stanowisku asystenta (w wymiarze ½ etatu)  w  Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk 

Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr                           

z dniem 1.10.2021r.    
  

      Przewodniczący Rady  
             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 104/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie zatrudnienia  na  stanowisku  asystenta (1/2 etatu) w IFP 

mgr. Fryderyka Nguyena     

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r. poparła wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr. Fryderyka 

Nguyena na stanowisku asystenta (w wymiarze ½ etatu)  w  Zakładzie Historii 

Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski  Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale 

Filologicznym UWr  z dniem 1.10.2021r.   
  

      Przewodniczący Rady  
             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 
 

Uchwała nr 105/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie zatrudnienia  na  stanowisku  asystenta (1/2 etatu) w IFP 

mgr Anny Pigoń      

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r. poparła wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr Anny Pigoń                         

na stanowisku asystenta (w wymiarze ½ etatu)  w  Zakładzie Historii Literatury 

Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr  z dniem 

1.10.2021r.      
            Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  
                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 
 

Uchwała nr 106/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie zatrudnienia  na  stanowisku  asystenta (1/2 etatu) w IFP 

mgr. Jarosława Woźniaka       

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r. poparła wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr. Jarosława 

Woźniaka na stanowisku asystenta (w wymiarze ½ etatu)  w  Zakładzie Teorii 



Literatury  Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr  z dniem 

1.10.2021r.      
      Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  
                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 107/2021 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 15 czerwca 2021r. 
w sprawie zatrudnienia  na  stanowisku  asystenta (1/2 etatu) w IFP 

mgr. Kamila Wabnica        

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 15 VI 2021r. poparła wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr. Kamila 

Wabnica na stanowisku asystenta (w wymiarze ½ etatu)  w  Zakładzie Współczesnego 

Języka Polskiego  Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr  z 

dniem 1.10.2021r.      
      Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  
                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 
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