
 

 

Uchwała nr 97/2021 

 

 

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 października 2021 roku 

 

w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie osób do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

na kierunku „Historia sztuki”, na studiach stacjonarnych, w semestrze letnim roku 

akademickiego 2021/2022, prowadzonym w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 

   

Na podstawie § 38.1. pkt. 5 Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowi się, 

co następuje:    

§1 

 

1. Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

pozytywnie zaopiniowała wniosek o zatrudnienie na umowę zlecenie osób do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych na kierunku „Historia sztuki”, na studiach stacjonarnych, w semestrze 

letnim roku akademickiego 2021/2022 – zgodnie z poniższym wykazem: 

 

 

 
2. Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie na posiedzeniu Rady Instytutu Historii Sztuki.  

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 

Przewodniczący Rady WNHiP UWr                       

Dziekan: dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr 

 
 

Lp. Tytuł naukowy, imię, nazwisko Studia stacjonarne/ 
niestacjonarne 

Przedmiot Liczba 
godzin 

1 2 3 4 5 

1. 
 

 
 
 
 

Mgr Adam Pacholak 
 

 
 
 
 

Studia stacjonarne, 
 I stopnia, 

 6 semestr, rok akademicki 
2021/2022 

Objazd zabytkoznawczy 
 

 
2 

 
 

 

2. Mgr Katarzyna Matuszczyk-Lu Studia stacjonarne, 
 II stopnia, 

2 semestr, rok akademicki 
2021/2022 
 

Przedmiot fakultatywny nr 
4 „Między tradycją a 

innowacją – współczesna 
sztuka i kultura” 
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Wyciąg z Protokołu Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego z posiedzenia w dniu 20 października 2021 r. 

 

Punkt nr 6.  
Wniosek o wydanie opinii w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie osób do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych na kierunku „historia sztuki”, studia stacjonarne, w semestrze letnim roku 

akademickiego 2021/2022, zatwierdzony jednogłośnie na posiedzeniu Rady Instytutu Historii 

Sztuki – zreferowała Pani dr Agata Kubala w imieniu Dyrektora Instytutu Historii Sztuki. 

Rada Wydziału, przy liczbie osób: 

uprawnionych do głosowania: 157, obecnych na posiedzeniu: 91, biorących udział 

w głosowaniu: 79, w tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 75 

na „tak”, 1 na „nie” oraz 3 głosy wstrzymujące się. 

 

 


