
 

 

 

Uchwała nr 45/2022 
 

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego 
z dnia 23 marca 2022 r. 

 
w sprawie wyrażenia opinii o korektach omyłek pisarskich w programie studiów 

na kierunkach: historia I i II stopnia, DKM oraz HPP, prowadzonych w Instytucie 

Historycznym (dot. Uchwały Nr 73/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

24 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programów studiów dla kierunków 

prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, a także Uchwały nr 37/2020 Rady 

Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 

maja 2020 roku w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Historia studia I i II 

stopnia stacjonarne i niestacjonarne od roku akademickiego 2020-2021(z późn. 

zmianami) 

 
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 

 

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zaopiniowała 

pozytywnie wniosek w sprawie korekt omyłek pisarskich w programie studiów na kierunkach: 

historia I i II stopnia, DKM oraz HPP, prowadzonych w Instytucie Historycznym (dot. Uchwały 

Nr 73/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, 

a także Uchwały nr 37/2020 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmian w programie studiów na kierunku 

Historia studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne od roku akademickiego 2020-

2021(z późn. zmianami). Korekty zostały opisane w załącznikach do niniejszej uchwały. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

Załącznik nr 1 –  

Załącznik nr 2 –  

Załącznik nr 3 –  

Załącznik nr 4 –  

Załącznik nr 5 -  

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 13 

Wniosek o zatwierdzenie korekty omyłek pisarskich w programie studiów na kierunkach: 
historia I i II stopnia, DKM oraz HPP, prowadzonych w Instytucie Historycznym (dot. 
Uchwały Nr 73/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych 

w Uniwersytecie Wrocławskim, a także Uchwały nr 37/2020 Rady Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 roku 

w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Historia studia I i II stopnia 
stacjonarne i niestacjonarne od roku akademickiego 2020-2021(z późn. zmianami) - 
zreferowała Pani dr hab. Barbara Techmańska, Z-ca Dyrektora Instytutu Historycznego.  
 

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: 107 na „tak”, zero na 

„nie” oraz 2 głosy wstrzymujące się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


