
 

 

 

Uchwała nr 65/2022 

 
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 maja 2022 r. 

 
w sprawie wyrażenia opinii o korekcie oczywistego błędu w programie studiów 

na kierunku Pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie 
niestacjonarne, dotyczącego zapisu w programie studiów przedmiotu 

Wychowanie fizyczne.   
 
Na podstawie: § 38.1.2a Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 
stanowi się, co następuje:   

 
§1 

 

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
pozytywnie zaopiniowała wniosek o korekcie oczywistego błędu w programie studiów 

na  kierunku Pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie niestacjonarne, 
dotyczącego zapisu w programie studiów przedmiotu Wychowanie fizyczne (w Uchwale 
nr 16/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie programu studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie 
Wrocławskim - Załącznik nr 6 oraz Uchwale nr 85/2020 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie programu studiów dla kierunku 
pedagogika specjalna na poziomie jednolitych studiów magisterskich), zgodnie 
z załączoną treścią w załącznikach do niniejszej uchwały. 

 
§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 

Załącznik nr 1 – Poprawiony program studiów PS (2019-2020) 
Załącznik nr 2 - Poprawiony program studiów od cyklu kształc. 2020/2021 

 

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 25 maja 2022 r.  

Punkt nr 5 

Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie korekty oczywistego błędu w programie studiów na 
kierunku Pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie niestacjonarne, 
dotyczącego zapisu w programie studiów przedmiotu Wychowanie fizyczne (w Uchwale nr 

16/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie programu studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie 

Wrocławskim - Załącznik nr 6 oraz Uchwale nr 85/2020 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie programu studiów dla kierunku 
pedagogika specjalna na poziomie jednolitych studiów magisterskich). Wniosek 

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: 82, biorących udział w głosowaniu: 77, 

w tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 77 na „tak”, zero na „nie” 

oraz zero głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 65/2022 z 25 maja 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


