
 

 

Uchwała nr 84/2022 
 

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 22 czerwca 2022 r. 

 
w  sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych na studiach w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej 

w roku akademickim 2022/2023  
 
Na podstawie: § 38.1.5 Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 

2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 

stanowi się, co następuje:   

 

§1 

 

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zaopiniowała 

pozytywnie wniosek w  sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej, 

następujących osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego: 

• prof. dr hab. Oksanę Labashchuk: 

- „Macierzyństwo w narracjach kobiet: Analiza antropologiczna i folklorystyczna” (przedmiot 

fakultatywny w semestrze zimowym dla studiów I stopnia kierunku etnologia i antropologia 

kulturowa w wymiarze 30 godzin),  

- „Mit i narracja w kulturze społecznej” (przedmiot w semestrze letnim dla studiów II stopnia 

kierunku etnologia i antropologia kulturowa w wymiarze 30 godzin), 

• dr Wiktorię Malicką: „Tożsamość współczesnego Lwowa” (przedmiot fakultatywny 

w semestrze letnim dla studiów I stopnia kierunku etnologia i antropologia kulturowa 

w wymiarze 30 godzin), 

• mgra Tomasza Raczkowskiego:  

- „Cinema and Society” (przedmiot fakultatywny w semestrze zimowym dla studiów  

I stopnia kierunku etnologia i antropologia kulturowa oraz studentów i studentek wymian 

międzynarodowych, przede wszystkim programu Erasmus w wymiarze 45 godzin), 

- „Antropologia wobec globalizacji” (Przedmiot fakultatywny w semestrze zimowym dla 

studiów I stopnia kierunku etnologia i antropologia kulturowa  

w wymiarze 30 godzin). 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady WNHiP UWr 

p.o. Dziekana: dr hab. Paweł Klint, prof. UWr  

 

 



Wyciąg z Protokołu Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z posiedzenia w dniu 22 czerwca 2022 r.  

Punkt nr 18 

Wniosek w  sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych na studiach w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w roku 
akademickim 2022/2023.  

 
 

Rada Wydziału zaopiniowała wniosek pozytywnie, przy liczbie osób: uprawnionych 

do głosowania: 159, obecnych na posiedzeniu: 106, biorących udział w głosowaniu: 94, 

w tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 92 na „tak”, 1 na „nie” 

oraz 1 głos wstrzymujący się. Uchwała nr 84/2022 z 22 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


