
 

 

Uchwała nr 109/2020 

 
Rady Wydziału Nauk  Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 września  2020 roku 

w sprawie dokonania stałej zmiany w planach studiów pedagogika I i II stopnie w 

planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2020/21. 

Wprowadzenie pracy kontrolnej na ocenę jako formy zaliczenia do przedmiotów 

realizowanych w formie wykładów, które dotychczas kończyły się zaliczeniem przedmiotu na 

„zal”. 

Wykaz przedmiotów: 

1. Ochrona własności intelektualnej – Ir. Pedagogika 3 – letnie studia licencjackie, 

semestr I, 

2. Higiena pracy pedagoga – IIIr. Pedagogika 3 – letnie studia licencjackie, semestr 

V, wykład łączony dla specjalności: Edukacja dorosłych i marketing społeczny, 

Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, Pedagogika opiekuńcza z Terapią, 

Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 

3. Podstawy prawa pracy – IIIr. Pedagogika, specjalność: Poradnictwo i pomoc 

psychopedagogiczna, semestr V, 

4. Higiena pracy pedagoga – terapeuty – II r. Pedagogika 2 – letnie studia 

magisterskie dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i 

nienauczycielskich, specjalność: Pedagogika opiekuńcza z terapią, semestr IV, 

5. Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) - I r. Pedagogika 

2 – letnie studia magisterskie dla absolwentów kierunków pedagogicznych i 

nauczycielskich, specjalność: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, semestr 

II, 

6. Elementy neurologii i neuropatologii - I r. Pedagogika 2 – letnie studia 

magisterskie dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, 

specjalność: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, semestr II, 

7. Wybrane zagadnienia antropologii kultury – I r. Pedagogika 2 – letnie 

magisterskie dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, 

specjalność: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, semestr II, 

8. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - I r. Pedagogika 2 – letnie studia 

magisterskie dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i 

nienauczycielskich, wykład łączony dla specjalności: Edukacja dorosłych i 



marketing społeczny, Pedagogika opiekuńcza z terapią,  Resocjalizacja, 

Animacja społeczno – kulturalna, semestr I, 

9. Prawne podstawy resocjalizacji - - II r. Pedagogika 2 – letnie studia magisterskie 

dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich, 

specjalność: Resocjalizacja, semestr III, 

10. Podstawy prawne edukacji dorosłych - - I r. Pedagogika 2 – letnie studia 

magisterskie dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i 

nienauczycielskich, specjalność: Edukacja dorosłych i marketing społeczny, 

semestr II. 

 



 

plan na 2020 rok

2,0

1 33 188,9

2 31 888,9

3 4 778,0

4 0,0

5 0,0

6 4 381,3

7 3 601,3

8 703,2

9 5 885,8

10 165,8

11 11 629,0

12 3 925,9

13 420,0

14 1 300,0

15 1 270,0

16 30,0

plan na 2020 rok

2,0

17 33 188,5

18 33 188,5

19 7 146,0

20 0,0

21 0,0

22 15 361,8

23 703,2

24 5 885,8

25 165,8

26 3 925,9

27 0,0

A. Przychody z działalności operacyjnej     (02 + 14)

Plan rzeczowo-finansowy 

dla jednostek rozliczeniowych  w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej     

(03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)

Subwencja na utrzymanie potencjału badawczego i dydaktycznego

Dotacje z budżetu państwa

Środki z budżetów jednostek samorzadu terytorialnego lub ich zwiazków

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

w tym: na studiach niestacjonarnych

Środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR

Środki na realizację projektów finansowanych przez NCN

Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych

Środki na realizację programów i przedsięwzięć ustanowionych przez ministra własciwego 

do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Koszty finansowane ze środków własnych, w tym opłat za świadczone usługi edukacyjne

Pozostałe przychody     (15 + 16)

Przychody ze sprzedaży towarów i usług

Pozostałe przychody operacyjne

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

B. Koszty działalności operacyjnej     (18+27)  

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (19+20+21+22+23+24+25+26)

Koszty finansowane z subwencji

Koszty finansowane z dotacji z budżetu państwa

Koszty finansowane z  budżetów jednostek samorzadu terytorialnego lub ich zwiazków

Koszty finansowane ze środków na realizację projektów przez NCBiR

Koszty finansowane ze środków na realizację projektów przez NCN

Koszty finansowane ze środków na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Koszty finansowane ze środków na realizację programów i przedsięwzięć ustanowionych 

przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Pozostałe koszty


