
 

 

Uchwała nr 115/2021 
 

 
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 listopada 2021 roku 
 

w sprawie jednorazowej zmiany w harmonogramie zajęć dydaktycznych 

na kierunku studiów „archeologia” w roku akademickim 2021/2022 
w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

  

   
Na podstawie § 38.1. pkt. 2 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 w spawie jednorazowej zmiany w harmonogramie 
zajęć dydaktycznych na kierunku studiów „archeologia” w roku akademickim 

2021/2022, dotyczącej: 
1) przeniesienia kursu dydaktycznego pn. ,,Metodyka prospekcji archeologicznej" 

z semestru zimowego na letni (forma zajęć: ćwiczenia terenowe, wymiar 35 h, 

3 pkt. ECTS) - dla studentów   drugiego roku studiów licencjackich I stopnia, 
prowadzonego przez Pana dra Mirosława Furmanka; 

2) przeniesienie kursu dydaktycznego pn. ,,Metodyka prospekcji archeologicznej" 
z semestru zimowego na letni ( forma zajęć: ćwiczenia terenowe - wymiar 35 h, 
3 pkt. ECTS )- dla studentów  drugiego roku studiów magisterskich II stopnia, 

prowadzonego przez Pana dra hab. Krzysztofa Jaworskiego, prof. UWr. 
2. Wymagane programem punkty ECTS studenci uzyskają w semestrze letnim w roku 

akademickim 2021/2022.  
3. Zmiany nie powodują modyfikacji programu studiów na kierunku “archeologia” 

i zostały zaakceptowane przez cztonków Rady lnstytutu Archeologii. 

 

§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 24 listopada 2021 r. 

 
Punkt nr 8. 

Wniosek w sprawie jednorazowej zmiany w harmonogramie zajęć dydaktycznych 
na kierunku studiów „archeologia” w roku akademickim 2021/2022, które 
zreferowała Pani dr hab. Justyna Baron, prof. UWr, Z-ca Dyrektora ds. 

dydaktycznych Instytutu Archeologii. 
 

Rada Wydziału, przy liczbie osób: 
uprawnionych do głosowania: 157, obecnych na posiedzeniu: 106, biorących 
udział w głosowaniu: 105, w tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład 

głosów: 105 na „tak”, „zero” na „nie” oraz brak głosów wstrzymujących się. 
 

 


