
 

 
 

Zarządzenie nr 1/2022 
Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

z dnia 7 stycznia 2022 r. 
 

 
w sprawie formy nauczania na studiach stacjonarnych (pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich) oraz 

na studiach wieczorowych, prowadzonych na Wydziale Nauk 

Historycznych i Pedagogicznych (dalej WNHP) w Uniwersytecie 

Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. 

 

Na podstawie:  

1) § 2 Zarządzenia Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia         
5 stycznia 2022 r. w sprawie form nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, oraz 

2) art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), w związku 

z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2095)  
ustala się, co następuje:  

§ 1. 

Na podstawie decyzji Dziekana WNHP podjętej po konsultacjach z podległymi mu 

kierownikami jednostek, w okresie od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru 

zimowego roku akademickiego 2021/2022 wprowadza się – co do zasady- 

kształcenie w formie określonej w poniższych tabelach.  

Kierownicy jednostek, w których realizowane są zajęcia stacjonarnie, na bieżąco 

podejmują decyzje wespół z Dziekanem w sprawie zmian form realizacji wykładów, 

zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

5 stycznia 2022 r.  

Kierunek studiów stacjonarnych na Wydziale 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr 
(studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich) 

Forma prowadzenia 

zajęć dydaktycznych 

Archeologia I stopnia stacjonarnie 

Archeologia II stopnia stacjonarnie 

Historia sztuki I stopnia stacjonarnie 

Historia sztuki II stopnia stacjonarnie 

Interdyscyplinarne Studia Europejskie II stopnia stacjonarnie 

Muzykologia I stopnia stacjonarnie  

Muzykologia II stopnia stacjonarnie 



Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia stacjonarnie 

Etnologia i antropologia kulturowa II stopnia stacjonarnie 

Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarnie 

Kulturoznawstwo II stopnia stacjonarnie 

Historia I stopnia zajęcia zdalne 

Historia II stopnia zajęcia zdalne 

Dziedzictwo kultury materialnej     I stopnia zajęcia zdalne 

Militarioznawstwo I stopnia zajęcia zdalne 

Historia w przestrzeni publicznej  II stopnia zajęcia zdalne 

Pedagogika I stopnia zajęcia zdalne 

Pedagogika II stopnia zajęcia zdalne 

Pedagogika specjalna zajęcia zdalne 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zajęcia zdalne 

Psychologia  zajęcia zdalne 

European Cultures I stopnia studia anglojęzyczne zajęcia zdalne 

 

Kierunek studiów wieczorowych na Wydziale 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr  
(jednolitych studiów magisterskich) 

Forma prowadzenia 

zajęć dydaktycznych 

 
Psychologia 

 
zajęcia zdalne 

 

§ 2 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom jednostek 

podległym Dziekanowi WNHP. 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prodziekanowi ds. 

dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej na WNHP.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2022 r. 

 

 

 
Dziekan WNHiP 
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr 

 

 


