
 

 

Uchwała nr 43/2022 

 

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 marca 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii o modyfikacji programu jednolitych studiów magisterskich 

na kierunku Pedagogika specjalna prowadzonym w formie stacjonarnej 

i niestacjonarnej w Instytucie Pedagogiki  

 

Na podstawie: § 38.1.5 Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
29 maja2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 
stanowi się, co następuje:   

 
§1 

 

1. Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

pozytywnie zaopiniowała modyfikację programu jednolitych studiów magisterskich 

na kierunku Pedagogika specjalna prowadzonym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej 

w Instytucie Pedagogiki  Zakres modyfikacji został określony w załącznikach do niniejszej 

uchwały. 

2. Instytut Pedagogiki jest odpowiedzialny za przechowywanie, udostępnianie i publikowanie 

dokumentacji w sprawie.   

 

Załącznik nr 1 - Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 

Pedagogika specjalna, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

Załącznik nr 2 - Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 

Pedagogika specjalna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, Pedagogika specjalna I r., 

Załącznik nr 3 - OGÓLNY OPIS NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW, 

Załącznik nr 4 - Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe, 

Załącznik nr 5 - PROGRAM STUDIÓW: Pedagogika specjalna, studia stacj. 5-letnie magisterskie,  

Załącznik nr 6 - Sylwetka absolwenta kierunku Pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja 

i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (EiRONI), 

Załącznik nr 7 – Sylwetka absolwenta kierunku Pedagogika specjalna 

specjalność: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) 

Załącznik nr 8 – nowe brzmienie Załącznika nr 3 do Uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 

prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim – 114 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady WNHiP UWr                        

Dziekan: dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr  



Wyciąg z Protokołu Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego z posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r.  

Punkt nr 11 

Wniosek o wyrażenie opinii  o modyfikacji programu jednolitych studiów magisterskich 
na kierunku Pedagogika specjalna prowadzonym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej 
w Instytucie Pedagogiki – zreferowała Pani dr hab. Alicja Szerląg, prof. UWr, Dyrektor 

Instytutu Pedagogiki.  
 

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie, przy liczbie osób: uprawnionych 

do głosowania: 158, obecnych na posiedzeniu: 116, biorących udział w głosowaniu: 

109, w tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 105 na „tak”, 3 na 

„nie” oraz 1 głos wstrzymujący się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


