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ZARZĄDZENIE Nr 12/2012 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 9 lutego 2012 r. 

 

w sprawie ustanowienia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

nagrody za najlepszą pracę magisterską  

na temat  opozycji pro-demokratycznej w Polsce  

po drugiej  wojnie światowej 

 

 

 

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. W Uniwersytecie Wrocławskim ustanawia się nagrodę za najlepszą pracę 

magisterską na temat opozycji pro-demokratycznej w komunistycznej Polsce  

w latach  po drugiej  wojnie światowej. 

§ 2. Nagroda ufundowana jest przez Panią Bożenę Retman zwana  

dalej fundatorem i przyznawana jest w imieniu Romana Retmana  

i Bożeny Houszka-Retman. 

§ 3. Zasady oraz tryb przyznawania nagrody określa „Regulamin 

przyznawania nagrody za najlepszą pracę magisterską na temat opozycji  

pro-demokratycznej Polsce po drugiej  wojnie światowej” stanowiący Załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

prof. dr hab. Marek Bojarski 

 

                                                                                           R E K T O R  
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  Załącznik  
  do Zarządzenia Nr 12/2012 
  z dnia 9 lutego 2012 r.   

 

 

 

Regulamin przyznawania nagrody za najlepszą pracę magisterską  

na temat opozycji pro-demokratycznej Polsce  

po drugiej  wojnie światowej 

 

 

 

§ 1. 1. Nagroda za najlepszą pracę magisterską na temat opozycji pro-

demokratycznej w komunistycznej Polsce w latach  po drugiej  wojnie światowej 

zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest absolwentowi Instytutu Historycznego 

Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, w imieniu  Romana Retmana  

i Bożeny Houszka-Retman, w drodze konkursu. 

2. Konkurs ogłasza Dziekan Wydziału  Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 

określając termin składania prac, jednak nie krótszy niż 30 dni od daty jego 

ogłoszenia. 

3. W ogłoszeniu o konkursie Dziekan Wydziału Nauk Historycznych  

i Pedagogicznych określa wysokość nagrody, zgodnie z zasadami uzgodnionymi 

z fundatorem w umowie. 

§ 2. 1. Nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę magisterską na temat 

opozycji pro-demokratycznej w komunistycznej Polsce w latach  po drugiej  wojnie 

światowej, obronioną w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 

2. Prace magisterską do konkursu zgłasza promotor, w terminie określonym 

w ogłoszeniu o konkursie, w Dziekanacie Wydziału  Nauk Historycznych  

i Pedagogicznych. 

§ 3. 1 Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą Dziekan 

Wydziału  Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Dyrektor Instytutu Historycznego, 

oraz inne osoby wskazane przez Dziekana.  

 2. Wyłonienie  laureata konkursu  następuje w drodze  głosowania. W razie 

braku możliwości wyłonienia laureata  w drodze  głosowania, o wyborze  rozstrzyga   

Dziekan  Wydziału  Nauk Historycznych i Pedagogicznych. 

 


