
 

 

 

Uchwała nr 1/2022   

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie  

przyjęcia protokołu nr 11/2021  Rady Wydziału Filologicznego  z  14.12.2021r.  

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 25 I 2022r.  przyjęła protokół  nr 11/2021  Rady Wydziału Filologicznego ze 

zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się  14 grudnia 2021r. 
 

                      Przewodniczący Rady  

               Dziekan Wydziału Filologicznego  

                                        dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 2/2022 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 
w sprawie zmian 

w programie studiów na specjalności  ukrainistyka  w r.ak.2021/2022  

 

 
 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 25 I 2022r.  zaakceptowała wniosek Instytutu Filologii Słowiańskiej o wprowadzenie 

zmiany (jednorazowej) w programie stacjonarnych studiów  I stopnia na specjalności  

ukrainistyka  w  r.ak.2021/2022.  

Zmiana polega na przeniesieniu przedmiotu Gramatyka historyczna (III rok, ćwiczenia, 30 

godzin, 2 ECTS) z semestru zimowego na semester letni w r.ak.2021/2022. 
 

        Przewodniczący Rady  

               Dziekan Wydziału Filologicznego  

                                   dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

                                    

Uchwała nr 3/2022  

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 
w sprawie zmian 

w programie studiów na kierunku judaistyka od r.ak.2022/2023  

 

 
 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 25 I 2022r.  zaakceptowała wniosek Katedry Judaistyki o wprowadzenie zmian 

(stałych) w programie stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku  judaistyka                            

od  r.ak.2022/2023.  
Zmiany polegają na: 

1) wprowadzeniu nowego przedmiotu Cyfrowa humanistyka (sem. zimowy, rok I, 5 ECTS, 30 

h, obowiązkowy, konwersatorium) 

2) usunięciu dwóch przedmiotów: 

a) Żydzi na Śląsku – historia, kultura, społeczeństwo (sem. zimowy, rok I, 2 ECTS, 15 h, 

obowiązkowy, konwersatorium) 

b) Źródła do badań historii i kultury Żydów (sem. zimowy, rok I, 3 ECTS, 15 h, 

obowiązkowy, konwersatorium). 

 

Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia. 
 

        Przewodniczący Rady  

               Dziekan Wydziału Filologicznego  

                                   dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 4/2022  

Rady Wydziału Filologicznego UWr 



 z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie zawieszenia rekrutacji 

na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach filologia klasyczna oraz studia śródziemnomorskie   

 

  

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu  

w dniu 25 I 2022r. poparła wniosek w sprawie  zawieszenia rekrutacji na                                   

studia stacjonarne II stopnia na kierunkach prowadzonych w Instytucie Studiów 

Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym UWr  

od r.ak.2022/2023: 

a) filologia klasyczna  

b) studia śródziemnomorskie.  
 

       Przewodniczący Rady  

               Dziekan Wydziału Filologicznego  

                                   dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 5/2022  

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie  

limitów przyjęć na studia rozpoczynające się w r.ak.2022/2023 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 25 I 2022 r.  przyjęła limity przyjęć na studia rozpoczynające się w 

r.ak.2022/2023 (wszystkie kierunki/ specjalności - studia I i II stopnia, stacjonarne i 

niestacjonarne) na Wydziale Filologicznym UWr.   
 

    Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 6/2022  

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie warunków rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców 

na studia prowadzone na Wydziale Filologicznym UWr, rozpoczynające się w r.ak.2022/2023   

 

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 25 I 2022 r.  przyjęła warunki rekrutacji (zasady i tryb) na studia prowadzone 

na Wydziale Filologicznym UWr, rozpoczynające się  w  r.ak.2022/2023 (na 

wszystkie kierunki i specjalności, studia stacjonarne i niestacjonarne  I i II stopnia): 

a) dla obywateli polskich 

b) dla cudzoziemców. 
             Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

UCHWAŁA nr 7/2022  

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego  

oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na kierunki studiów  

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynające się  

w roku akademickim 2026/2027 

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 



§ 1. Laureaci i finaliści  olimpiad stopnia centralnego  oraz laureaci  konkursów 

ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów 

na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub 

konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i 

terminarzem obowiązującym w danym roku Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 

Kandydatów (IRK) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Wrocławskim. 

2. Uprawnienia laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury. 

 

 

 § 2. Wykaz olimpiad stopnia centralnego: 

 
 Nazwa olimpiady Kierunki, na które przyjmowani są 

LAUREACI 

Kierunki, na które przyjmowani są 

FINALIŚCI 

1.  Olimpiada Artystyczna  

  – sekcja muzyki 

  - sekcja historii sztuki 

• filologia polska 

• kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

• publikowanie cyfrowe i sieciowe 

• filologia polska 

• kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

publikowanie cyfrowe i sieciowe 

2. Olimpiada Filozoficzna 

 
• filologia chorwacka z językiem serbskim 

• filologia czeska 

• filologia polska 

• filologia rosyjska 

• filologia ukraińska 

• filozofia 

• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

• judaistyka 

• kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

• niderlandystyka 

 

• filologia polska 

• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

• judaistyka 

• kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

• niderlandystyka 

 

3. Olimpiada Geograficzna 

 
• niderlandystyka 

 

 

4. Olimpiada Historyczna 

 
• filologia chorwacka z językiem serbskim 

• filologia czeska 

• filologia indyjska 

• filologia klasyczna 

• filologia polska 

• filologia rosyjska 

• filologia ukraińska 

• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

• kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

• niderlandystyka 

• studia śródziemnomorskie 

 

• filologia indyjska 

• filologia klasyczna 

• filologia polska 

• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

• kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

• niderlandystyka 

• studia śródziemnomorskie 

 

5. Olimpiada 

Informatyczna 

 

• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

• publikowanie cyfrowe i sieciowe 

 

• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

• publikowanie cyfrowe i sieciowe 

 

6. Olimpiada Języka 

Angielskiego 

 

• anglistyka 

• filologia chorwacka z językiem serbskim 

• filologia czeska 

• filologia francuska 

• filologia hiszpańska 

• filologia rosyjska 

• filologia ukraińska 

• italianistyka 

• judaistyka 

• koreanistyka 

• niderlandystyka 

• sinologia 

• anglistyka 

• filologia francuska 

• filologia hiszpańska 

• filologia ukraińska 

• italianistyka 

• judaistyka 

• niderlandystyka 

 

 

 



 

7. Olimpiada Języka 

Białoruskiego 
• filologia rosyjska 

• koreanistyka 

• niderlandystyka 

• sinologia 

 

• filologia rosyjska 

• niderlandystyka 

8. Olimpiada Języka 

Francuskiego 

 

• filologia chorwacka z językiem serbskim 

• filologia czeska 

• filologia francuska 

• filologia hiszpańska 

• filologia rosyjska 

• filologia ukraińska 

• italianistyka 

• koreanistyka 

• niderlandystyka 

•   sinologia 

 

 

• filologia francuska 

• filologia hiszpańska 

• italianistyka 

• niderlandystyka 

 

 

9. Olimpiada Języka 

Hiszpańskiego 

 

• filologia chorwacka z językiem serbskim 

• filologia czeska 

• filologia francuska 

• filologia hiszpańska 

• filologia rosyjska 

• filologia ukraińska 

• italianistyka 

• koreanistyka 

• niderlandystyka 

• sinologia 

 

• filologia francuska 

• filologia hiszpańska 

• italianistyka 

• niderlandystyka 

 

 

10. Olimpiada Języka 

Łacińskiego i Kultury 

Antycznej 

 

• filologia francuska 

• filologia hiszpańska 

• filologia indyjska 

• filologia klasyczna 

• filologia polska 

• filozofia 

• italianistyka 

• koreanistyka 

• kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

• niderlandystyka 

• sinologia 

• studia śródziemnomorskie 

 

• filologia francuska 

• filologia hiszpańska 

• filologia indyjska 

• filologia klasyczna 

• filologia polska 

• filozofia 

• italianistyka 

• koreanistyka 

• kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

• niderlandystyka 

• sinologia 

• studia śródziemnomorskie 

11. Olimpiada Języka 

Niemieckiego 

 

• filologia chorwacka z językiem serbskim 

• filologia czeska 

• filologia francuska 

• filologia germańska 

• filologia hiszpańska 

• filologia rosyjska 

• filologia ukraińska 

• italianistyka 

• judaistyka 

• koreanistyka 

• niderlandystyka 

• sinologia 

 

• filologia francuska 

• filologia germańska 

• filologia hiszpańska 

• italianistyka 

• judaistyka 

• niderlandystyka 

 

 

 

12. Olimpiada Języka 

Rosyjskiego 

 

• filologia chorwacka z językiem serbskim 

• filologia czeska 

• filologia francuska 

• filologia hiszpańska 

• filologia rosyjska 

• filologia ukraińska 

• italianistyka 

• koreanistyka 

• niderlandystyka 

• sinologia 

• filologia francuska 

• filologia hiszpańska 

• filologia rosyjska 

• filologia ukraińska 

• italianistyka 

• niderlandystyka 

 

 



 

13. Olimpiada Lingwistyki 

Matematycznej  
• niderlandystyka 

 

• niderlandystyka 

14. Olimpiada Literatury i 

Języka Polskiego 

 

• dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

• filologia chorwacka z językiem serbskim 

• filologia czeska 

• filologia francuska 

• filologia germańska 

• filologia hiszpańska 

• filologia indyjska 

• filologia klasyczna 

• filologia polska 

• filologia rosyjska 

• filologia ukraińska 

• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

• italianistyka 

• kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

• kulturoznawstwo 

• niderlandystyka 

• studia śródziemnomorskie 

 

• dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 

• filologia francuska 

• filologia germańska 

• filologia hiszpańska 

• filologia indyjska 

• filologia klasyczna 

• filologia polska 

• filozofia 

• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 

• italianistyka 

• kultura i praktyka tekstu: twórcze 

pisanie i edytorstwo 

• niderlandystyka 

• studia śródziemnomorskie 

 

 

 

 

15. Olimpiada Wiedzy o III 

RP 
• niderlandystyka 

 

 

16. Olimpiada Wiedzy o 

Integracji Europejskiej 

 

• niderlandystyka 

 

• niderlandystyka 

 

 

 

17. Olimpiada Wiedzy o 

Mediach 
• dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

(2 miejsca dla laureatów z najwyższą 

punktacją uzyskaną w III etapie 

olimpiady) 

• niderlandystyka 

• publikowanie cyfrowe i sieciowe 

 

• publikowanie cyfrowe i sieciowe 

 

18. Olimpiada Wiedzy o 

Polsce i Świecie 

Współczesnym 

• dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 

• niderlandystyka 

dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 

 Olimpiada Wiedzy o 

Prawach Człowieka  

 

• niderlandystyka 

 

 

 Olimpiada Wiedzy o 

Regionie i 

Przedsiębiorczości 

• niderlandystyka 

 

 

 Olimpiada Wiedzy o 

Unii Europejskiej 

(organizowana przez 

Wyższą Szkołę 

Humanistyczną w 

Pułtusku) 

 

• niderlandystyka 

 

 

 

 

 

 § 3. Wykaz konkursów ogólnopolskich: 
 

Lp. Nazwa konkursu Kierunki, na które przyjmowani są 

LAUREACI 

1.  Ogólnopolski konkurs „Historia i 

kultura Żydów polskich” 

organizowany przez Fundację 

Shalom 

 

• judaistyka 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



 

           Przewodniczący Rady  

                  Dziekan Wydziału Filologicznego  

                            dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 8/2022  

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie utworzenia  

kierunku Studia romanistyczne na stacjonarnych studiach II stopnia od r.ak.2022/2023   

 

  

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu  

w dniu 25 I 2022r. poparła wniosek w sprawie  utworzenia kierunku                                    

Studia romanistyczne na stacjonarnych studiach II stopnia w Instytucie Filologii 

Romańskiej na Wydziale Filologicznym UWr  od r.ak.2022/2023. 
 

Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia. 
 

       Przewodniczący Rady  

               Dziekan Wydziału Filologicznego  

                                   dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

Uchwała nr 9/2022  

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie utworzenia  

             kierunku East European Jewish Studies/Wschodnioeuropejskie studia żydowskie (w j. angielskim)  

         na stacjonarnych studiach II stopnia od r.ak.2022/2023   

 

  

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu  

w dniu 25 I 2022r. poparła wniosek w sprawie  utworzenia kierunku                                 

East European Jewish Studies/Wschodnioeuropejskie studia żydowskie                                 

(w j. angielskim) na stacjonarnych studiach II stopnia w Katedrze Judaistyki                           

na Wydziale Filologicznym UWr  od r.ak.2022/2023. 
 

Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia. 

 
 

       Przewodniczący Rady  

               Dziekan Wydziału Filologicznego  

                                   dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

Uchwała nr 10/2022   

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie  

przyjęcia  prowizorium budżetowego Wydziału Filologicznego na I półrocze 2021 r.    

 

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 25 I 2022r.  przyjęła plan rzeczowo-finansowy do prowizorium budżetowego 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego  na  I półrocze 2022 roku.    
 

 

           Przewodniczący Rady  

                              Dziekan Wydziału Filologicznego  

                                         dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 11/2022 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r.  
w sprawie 

 dodatków motywacyjnych dla pracowników Wydziału Filologicznego UWr z przychodów własnych 

wewnętrznych w okresie od 1 I 2022 r. do 30 IX 2022 r.   

oraz 

kwot i stawek za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych  



w semestrze letnim  r.ak.2021/2022 

 

 

Na podstawie § 11 i nast. Zarządzenia Nr 28/2021 Rektora UWr z dnia 17 marca 

2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Zarządzenia Nr 189/2021  Rektora UWr z dnia 19 listopada 2021 r.                        

w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej …                     

oraz Zarządzenia Nr 38/2020 Rektora UWr  z dnia 31 marca 2020 r.  w sprawie zasad 

gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Filologicznego UWr: 

 

 

1. Wnosi możliwość przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników Wydziału 

Filologicznego  w semestrze letnim r.ak.2021/2022. 

 

 

2. Miesięczna kwota dodatku motywacyjnego (brutto) dla pracowników Wydziału może 

wynosić dla: 

• profesora        do 7.500 zł 

• profesora Uniwersytetu      do 6.500 zł 

• adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego   do 6.000 zł 

• adiunkta, starszego wykładowcy     do 6.000 zł 

• wykładowcy, asystenta      do 5.000 zł 

• dyplomowanego bibliotekarza, dyplomowanego  

                pracownika dokumentacji i informacji naukowej 

    oraz pracownika niebędącego nauczycielem akademickim         do 3.500 zł. 

Dokładna kwota dodatku motywacyjnego zależna jest od przychodów osiąganych przez 

poszczególne jednostki Wydziału. 

 

 

3. Miesięczna kwota dodatku motywacyjnego (brutto) dla pracowników Wydziału, z tytułu 

pełnienia funkcji, wynosi dla: 

• dziekana          5000 zł 

• prodziekanów         3000 zł 

• kierownika studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej    1000 zł 

• pełnomocników dziekana             do  1500 zł. 

 

 

4. W okresie  od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. kwoty  dodatków  motywacyjnych  

określone w punkcie 2 i 3  mogą zostać zwiększone o 18 %. 
 

 
5. Kwoty na wynagrodzenia (z przychodów własnych) oraz stawki za zajęcia dydaktyczne na 

studiach niestacjonarnych w jednostkach Wydziału w semestrze letnim  r.ak.2021/2022:  

 

• Instytut Filologii Angielskiej  

Zaplanowana kwota  na wynagrodzenia (ze środków własnych/pozabudżetowych) dla 

pracowników IFA:  290.000 zł   

Na studiach niestacjonarnych I stopnia  pracownicy spoza IFA będą wynagradzani według 

stawek mieszczących się w przedziale:  50 zł – 110 zł.   

Na studiach niestacjonarnych II stopnia  pracownicy spoza IFA będą wynagradzani według 

stawek mieszczących się w przedziale:  54 zł – 110 zł.   

W przypadku pracowników etatowych  IFA  będą stosowane stawki senackie. 

 

• Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia (ze środków własnych/pozabudżetowych) dla 

pracowników IDiKS:  1.500.000 zł.   

Pracownicy (zewnętrzni) spoza IDiKS będą wynagradzani według stawek mieszczących się w 

przedziale: 54 zł – 280 zł.   

Pracownicy etatowi IDiKS za godziny ponadwymiarowe będą wynagradzani według stawek 

senackich. 

• Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 



Zaplanowana kwota na wynagrodzenia (ze środków własnych/pozabudżetowych) dla 

pracowników IINiB: 22.000 zł.   

W  IINiB będą stosowane stawki senackie.  

 

• Instytut Filologii Polskiej  

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia (ze środków własnych/pozabudżetowych) dla 

pracowników IFP: 26.000 zł.   

W IFP  będą stosowane stawki senackie.  

 

• Instytut Filologii Germańskiej  

W IFG  będą stosowane stawki senackie.  
       Przewodniczący Rady  

               Dziekan Wydziału Filologicznego 

                                   dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

Uchwała nr 12/2022 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie  

nadania imienia prof. Anny Stroki czytelni w Bibliotece Instytutu Filologii Germańskiej      

 

 

       Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                                          

w dniu 25 I 2022r.  poparła wniosek o nadanie imienia prof. Anny Stroki czytelni w 

Bibliotece Instytutu Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 

Wrocławskiego   z dniem 1 lutego 2020 roku.            
 

                Przewodniczący Rady  

                        Dziekan Wydziału Filologicznego  

                                    dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

Uchwała nr 13/2022 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie zatrudnienia na  stanowisku  asystenta w IFR 

dr. Aleksandra Trojanowskiego          

 

 

 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                   

w dniu 25 I 2022r. poparła wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr. Aleksandra 

Trojanowskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii 

Romańskiej  na Wydziale Filologicznym UWr.  

                                                                                                     
      Przewodniczący Rady 

                                               Dziekan Wydziału Filologicznego 

                          dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr  

Uchwała nr 14/2022 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie zatrudnienia na  stanowisku  asystenta (½ etatu) w IFR 

mgr Patrycji Paskart         

 

 

 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                   

w dniu 25 I 2022r. poparła wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr Patrycji Paskart na 

stanowisku asystenta (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego 

Instytutu Filologii Romańskiej  na Wydziale Filologicznym UWr.  

                                                                                                    
       Przewodniczący Rady 

                                               Dziekan Wydziału Filologicznego 

                          dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr  

Uchwała nr 15/2022 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

 z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie zatrudnienia na  stanowisku  wykładowcy (½ etatu) w IFR 

p. Ambre Lefèvre         

 



 

 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                   

w dniu 25 I 2022r. poparła wniosek o przedłużenie zatrudnienia p. Ambre Lefèvre na 

stanowisku wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w Pracowni Dydaktyki Języka Francuskiego 

Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym UWr.   

   
                        Przewodniczący Rady 

                                                  Dziekan Wydziału Filologicznego 

                              dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr  

 

Uchwała nr 16a/2022 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w IDN- Slavicus  

         dr. Marcina Wągiela 

      

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 25 I 2022r. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr. Marcina Wągiela na stanowisko 

adiunkta/badawcze (po konkursie) w Inkubatorze Doskonałości Naukowej - Slavicus na 

Wydziale Filologicznym UWr. 
         Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 16b/2022 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w IDN- Slavicus  

         dr Natalii Shlikhutki  

      

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 25 I 2022r. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr Natalii Shlikhutki na stanowisko 

adiunkta/badawcze (po konkursie) w Inkubatorze Doskonałości Naukowej - Slavicus na 

Wydziale Filologicznym UWr. 
         Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

Uchwała nr 17/2022 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w IDiKS  

         dr. Dawida Głowni  

      

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 25 I 2022r. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr. Dawida Głowni na stanowisko 

asystenta (po konkursie) w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i 

Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym UWr. 
         Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

            

         Uchwała nr 18/2022 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w IDiKS  

         dr Ewy Baszak  

      

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 25 I 2022r. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr Ewy Baszak na stanowisko 

adiunkta (po konkursie) w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i 

Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym UWr. 
         Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  



                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

            

             

Uchwała nr 19/2022 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w KJ  

         dr. hab. Rudigera Rittera  

      

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 25 I 2022r. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr. hab. Rudigera Rittera na 

stanowisko adiunkta/badawcze (po konkursie) w Katedrze Judaistyki na Wydziale 

Filologicznym UWr. 
         Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 

Uchwała nr 20/2022 

Rady Wydziału Filologicznego UWr 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie zatrudnienia na stanowisku lektora w IFP  

         mgr Niny Matyby  

      

 

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu                  

w dniu 25 I 2022r. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mgr Niny Matyby na stanowisko 

lektora (po konkursie) w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców w Instytucie 

Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr. 
         Przewodniczący Rady  

             Dziekan Wydziału Filologicznego  

                       dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

 


