
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 158/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 6 lipca 2022 r. 
 

w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia germańska 

 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.), zarządza się, co 
następuje: 

 
§ 1.1. Z dniem 1 października 2022 r. na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 

na kierunku filologia germańska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
tworzy się następujące specjalności: 

1/ na studiach pierwszego stopnia: 
a/ literatura i media krajów niemieckojęzycznych (Literature and Media 

of German-speaking Countries); 
b/ komunikacja językowa i medialna w teorii i w praktyce (Linguistic and 

Media Communication in Theory and Practice), 
2/ na studiach drugiego stopnia: 

a/ literatura, kultura i media krajów niemieckojęzycznych i Śląska 
(Literature, Culture and Media of German-speaking Countries and 
Silesia); 

b/ komunikacja językowa i medialna w teorii i w praktyce praktyce 
(Linguistic and Media Communication in Theory and Practice). 

2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 
specjalności, o których mowa w ust. 1, otrzymują kody: 
 

Wydział Kod programu Nazwa programu Forma i tryb 
studiów, uwagi 

WF FG-LM-K-S1 

filologia 
germańska – 
specjalność: 
literatura i media 
krajów 
niemieckojęzycznych 

stacjonarne, 
pierwszego stopnia  

3-letnie 

WF FG-LM-K-Z1 

filologia 
germańska – 
specjalność: 
literatura i media 
krajów 
niemieckojęzycznych 

niestacjonarne, 
pierwszego stopnia  

3-letnie 

WF FG-KJM-K-S1 

filologia 
germańska – 
specjalność: 
komunikacja 
językowa i medialna 
w teorii i w praktyce 

stacjonarne, 
pierwszego stopnia  

3-letnie 

WF FG-KJM-K-Z1 

filologia 
germańska – 
specjalność: 
komunikacja 

niestacjonarne, 
pierwszego stopnia  

3-letnie 



językowa i medialna 
w teorii i w praktyce 

WF FG-LKM-K-S2 

filologia 
germańska – 
specjalność: 
literatura, kultura i 
media krajów 
niemieckojęzycznych 
i Śląska 

stacjonarne, 
drugiego stopnia  

2-letnie 

WF FG-LKM-K-Z2 

filologia 
germańska – 
specjalność: 
literatura, kultura i 
media krajów 
niemieckojęzycznych 
i Śląska 

niestacjonarne, 
drugiego stopnia  

2-letnie 

WF FG-KJM-K-S2 

filologia 
germańska – 
specjalność: 
komunikacja 
językowa i medialna 
w teorii i w praktyce 

stacjonarne, 
drugiego stopnia  

2-letnie 

WF FG-FKJM-K-Z2 

filologia 
germańska – 
specjalność: 
komunikacja 
językowa i medialna 
w teorii i w praktyce 

niestacjonarne, 
drugiego stopnia  

2-letnie 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  

ds. nauczania. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
R E K T O R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


