
Uchwała Nr 86/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia zasad awansów pracowniczych  

na Wydziale Nauk Społecznych 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego, oraz Zarządzenia Rektora nr 271/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. w 

sprawie awansów na stanowiska adiunkta oraz profesora w Uniwersytecie Wrocławskim, 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się zasady awansów pracowniczych na Wydziale Nauk Społecznych. 

Zasady określa zał. nr 1 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



 

Zał. nr 1 do Uchwały Nr 86/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych 

      z dnia 16 grudnia 2022 

Kryteria awansów na stanowiska starszego wykładowcy, adiunkta, oraz 

profesora uniwersytetu, obowiązujące na Wydziale Nauk Społecznych UWr. 

§1 

1. Postępowanie awansowe zostaje wszczęte po złożeniu przez kandydata kompletu 

wymaganych dokumentów, w tym wniosku, autoreferatu prezentującego 

dokonania będące podstawą wniosku oraz, w przypadku awansu na stanowisko 

profesora uniwersytetu, wymaganych opinii.  

2. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o awans jest uzyskanie pozytywnej 

oceny okresowej za okres poprzedzający ubieganie się o awans.  

§2 

1. W przypadku każdego wniosku awansowego ocena dorobku i jego jakości ma 

charakter oceny eksperckiej uwzględniającej specyfikę dyscypliny lub dyscyplin 

albo dziedziny nauki, w których pracownik realizuje swoją aktywność. Przesłanki i 

wymagania opisane w niniejszej uchwale są podstawą dla eksperckiej analizy 

dorobku i oceny jego jakości.  

2. Ocenie poddawana jest całość wykazanego we wniosku dorobku od uzyskania 

awansu na poprzednie stanowisko lub, jeśli nie dotyczy, od czasu zatrudnienia w 

Uniwersytecie Wrocławskim. 

3. Przypadek każdego kandydata do awansu analizowany jest indywidualnie. 

Awans na stanowisko profesora w grupie stanowisk dydaktycznych 

§3 

1. O awans na stanowisko profesora uniwersytetu w grupie stanowisk dydaktycznych 

ubiegać może się osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie oraz w § 

166 ust. 2. Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.  

2. Kandydat na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych 

powinien cechować się: 

1) Znacznym doświadczeniem dydaktycznym w szkolnictwie wyższym  

2) Istotnymi w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej osiągnięciami 

dydaktycznymi  

3) Podejmowaniem ważnych dla uczelni aktywności organizatorskich, w 

szczególności na polu organizacji dydaktyki.  

§4 

1. W ocenie doświadczenia dydaktycznego w szczególności należy brać pod uwagę: 

1) prowadzenie różnych rodzajów i form zajęć dydaktycznych,  

2) stypendia dydaktyczne, 

3) zajęcia dydaktyczne prowadzone na poziomie akademickim poza 

Uniwersytetem Wrocławskim,  

4) dydaktyczne wyjazdy zagraniczne (ERASMUS+, CEEPUS, w ramach umów 

bilateralnych itp.),  

5) udział w projektach dydaktycznych realizowanych na rzecz lub we współpracy 

z podmiotami zewnętrznymi,  

6) opiekę nad pracami dyplomowymi i doktorantami, 

7) prowadzenie zajęć w językach obcych, 

8) przygotowanie autorskich projektów programów zajęć, 

9) udokumentowane podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych, 

10) inne wskazane przez kandydata osiągnięcia dydaktyczne. 

2. W ocenie osiągnięć dydaktycznych, o których mowa w §3 ust. 2 pkt. 2 przede 

wszystkim należy brać pod uwagę: 

1) przygotowanie, wdrożenie i kierowanie projektem edukacyjnym finansowanym 

ze źródeł zewnętrznych (innych niż subwencja) lub realizowanym w ramach 

współpracy międzynarodowej i/lub na zasadach komercyjnych,  

lub 



2) autorstwo podręcznika akademickiego, serii publikacji o charakterze 

dydaktycznym lub innych materiałów dydaktycznych wspierających kształcenie 

na różnych etapach edukacyjnych, które są wykorzystywane w procesie 

dydaktycznym także poza UWr.,  

lub  

3) uzyskanie ogólnopolskiej lub międzynarodowej nagrody za działalność 

edukacyjną.  

3. W ocenie aktywności organizatorskiej uwzględnia się wskazane przez 

wnioskodawcę znaczące działania organizacyjne, popularyzatorskie i związane z 

transferem wiedzy realizowane na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.  

§5 

1. Kandydat do awansu powinien dołączyć do wniosku dwie opinie potwierdzające 

wysoką jakość działalności dydaktycznej uzyskane od podmiotów, z którymi 

współpracuje lub współpracował, przy czym przynajmniej jedna opinia powinna 

pochodzić spoza Uniwersytetu Wrocławskiego. Dopuszcza się, że autorem jednej z 

opinii może być prodziekan Wydziału Nauk Społecznych ds. dydaktycznych .  

Awans na stanowisko starszego wykładowcy w grupie stanowisk dydaktycznych 

§6 

1. O awans na stanowisko starszego wykładowcy może się ubiegać osoba, która 

spełnia wymagania określone w ustawie oraz w § 166 ust. 5. Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  

2. Warunkiem uzyskania awansu na stanowisko starszego wykładowcy jest: 

1) uzyskanie pozytywnej oceny pracowniczej w okresie poprzedzającym awans,  

2) uzyskanie pozytywnych opinii studentów, lub – w przypadku ich braku lub ich 

niskiej wiarygodności – pozytywnego wyniku hospitacji prowadzonych w 

Uniwersytecie Wrocławskim zajęć dydaktycznych.  

3. Pracownik zatrudniony na stanowisku adiunkta w grupie stanowisku badawczo-

dydaktycznych może przejść na stanowisko starszego wykładowcy po spełnieniu 

warunków określonych w ust. 2.  

 

Awans na stanowisko profesora w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych 

§7 

1. O awans na stanowisko profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo-

dydaktycznych ubiegać może się osoba, która spełnia wymagania określone w 

ustawie oraz w § 166 ust. 2. Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.  

2. Kandydat na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-

dydaktycznych powinien cechować się: 

1) ponadprzeciętnym doświadczeniem badawczym  

2) znaczącymi w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej i istotnymi dla rozwoju 

reprezentowanej dyscypliny naukowej osiągnięciami naukowymi  

3) prowadzeniem ważnej dla Uniwersytetu Wrocławskiego działalności 

organizacyjnej, popularyzatorskiej, dydaktycznej.  

§8 

1. W ocenie doświadczenia badawczego w szczególności należy brać pod uwagę: 

1) dorobek publikacyjny 

2) staże naukowe i badawcze realizowane poza Uniwersytetem Wrocławskim 

3) udział w projektach badawczych  

4) udział z wystąpieniem w ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach 

naukowych  

5) udokumentowaną współpracę naukowo-badawczą z podmiotami otoczenia 

społeczno-gospodarczego 

6) inne doświadczenia badawcze wskazane przez kandydata.  

2. W ocenie osiągnięć naukowych, o których mowa w §7 ust. 2 pkt. 2 przede 

wszystkim należy brać pod uwagę: 

1) publikacje o dużym znaczeniu i wpływie na naukę, będące podstawą do 

uzyskania ogólnopolskiej lub międzynarodowej nagrody lub awansu 

naukowego,  



lub  

2) publikacje naukowe w uznanych, prestiżowych wydawnictwach i czasopismach 

naukowych o międzynarodowym znaczeniu, jak na przykład monografie w 

wydawnictwach II poziomu, artykuły w czasopismach indeksowanych w bazach 

SCOPUS, Web of Science lub ERIH Plus,  

lub   

3) przygotowanie i kierowanie projektem badawczym finansowanym ze źródeł 

zewnętrznych pozyskanych w drodze otwartego konkursu realizowanym w 

ramach współpracy międzynarodowej i/lub na zasadach komercyjnych, 

lub 

4) znaczenie i oddziaływanie dorobku naukowego na dyscyplinę oraz uznaną w 

środowisku pozycję naukową.  

3. W ocenie aktywności organizatorskiej uwzględnia się wskazane przez kandydata 

do awansu znaczące działania organizacyjne, popularyzatorskie i dydaktyczne 

realizowane na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.  

§9 

4. Kandydat do awansu powinien dołączyć do wniosku dwie opinie dotyczące 

osiągnięć i dorobku naukowego przygotowane przez samodzielnych pracowników 

naukowych spoza Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

Awans na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych 

§10 

1. O awans na stanowisko adiunkta może ubiegać się osoba, która spełnia 

wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie oraz w § 166 ust 3. Statutu 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Warunkiem uzyskania awansu na stanowisko adiunkta jest: 

1) uzyskanie pozytywnej oceny pracowniczej w okresie poprzedzającym awans,  

2) uzyskanie pozytywnych opinii studentów, lub – w przypadku ich braku lub ich 

niskiej wiarygodności – pozytywnego wyniku hospitacji prowadzonych w 

Uniwersytecie Wrocławskim zajęć dydaktycznych.  

3) autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednej publikacji naukowej: 

artykułu opublikowanego w czasopiśmie znajdującym się na aktualnej liście 

czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki lub monografii wydanej w 

wydawnictwie uwzględnionym w wykazie wydawnictw publikujących 

recenzowane monografie naukowe lub rozdziału w takiej monografii.  

3. Pracownik zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w grupie stanowisk 

dydaktycznych może przejść na stanowisko adiunkta po spełnieniu warunków 

określonych w ust. 2, pod warunkiem, że nie będzie to wywoływało zagrożenia 

sankcjami przy ewaluacji dyscyplin, w których oświadczy prowadzenie działalności 

badawczej.  

Awanse na stanowiska badawcze 

§11 

1. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta i profesora Uniwersytetu w grupie 

pracowników badawczych, co do zasady, ma charakter czasowy i trwa przez 

okres, w którym zagwarantowane są w całości środki finansowe na pokrycie 

wynagrodzenia z pochodnymi pochodzące ze środków zewnętrznych.   

2. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych szczególną międzynarodową pozycją 

naukową kandydata udokumentowaną zrealizowanymi lub realizowanymi 

grantami badawczymi, możliwe jest odstąpienie od zasady opisanej w ust. 1.  

3. Po zakończeniu okresu finansowania zatrudnienia na stanowisku profesora 

Uniwersytetu w grupie pracowników badawczych pracownik, o ile wcześniej był 

zatrudniony w Uniwersytecie, wraca do poprzedniej grupy pracowników 

(badawczo-dydaktycznej lub dydaktycznej), przy zachowaniu stanowiska. 

 
  



 

 

Uchwała Nr 85/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 grudnia 2022 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr. Kamila 

Błaszczyńskiego w Instytucie Politologii na stanowisku adiunkta badawczo-

dydaktycznego. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



 
Uchwała Nr 84/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z jakości kształcenia za r. akad. 2021/22 

 

 

Na podstawie § 38 ust. 2 lit. d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania z jakości kształcenia na wszystkich kierunkach 

studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



 

Uchwała Nr 83/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 

 
w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia niestacjonarne 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wnioskuje się do Rektora o zawieszenie rekrutacji na niestacjonarne studia I i 

II stopnia na kierunku europeistyka od r. akad. 2023/24. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



 

Uchwała Nr 82/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 

 
w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia niestacjonarne 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wnioskuje się do Rektora o zawieszenie rekrutacji na niestacjonarne studia I i 

II stopnia na kierunku dyplomacja europejska od r. akad. 2023/24. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



 
Uchwała Nr 81/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia stacjonarne 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wnioskuje się do Rektora o zawieszenie rekrutacji na stacjonarne studia II 

stopnia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych na rok akademicki 2023/2024. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



 

Uchwała Nr 80/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 

 
w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia stacjonarne 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wnioskuje się do Rektora o zawieszenie rekrutacji na stacjonarne II stopnia 

na kierunku praca socjalna na r. akad. 2023/24. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



 

Uchwała Nr 79/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zasad dyplomowania 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I 

i II stopnia prowadzonych w Katedrze Studiów Europejskiej WNS UWr. (zał. nr 1) 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Zał. nr 1 do Uchwały Nr 79/2022 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 
 

Procedura dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich w Katedrze 

Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązująca od roku 

akademickiego 2022/2023 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego dla kierunków realizowanych  

w Katedrze Studiów Europejskich czyli europeistyki I i II stopnia, dyplomacji 

europejskiej I i II stopnia oraz zarządzania migracjami I stopnia jest: 

a. zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych objętych 

programem studiów oraz uzyskanie wymaganej w Regulaminie Studiów w 

Uniwersytecie Wrocławskim liczby punktów ECTS (uznanych przez 

dziekana); 

b. uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za pracę dyplomową; 

c. złożenie pracy dyplomowej do Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych 

wraz z wymaganymi dokumentami w regulaminowym terminie. 

2. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie obrony pracy licencjackiej lub 

magisterskiej. W trakcie obrony student powinien wykazać się wiedzą, 

umiejętnościami i kompetencjami społecznymi zgodnymi z efektami uczenia się 

przypisanymi do programu studiów określonego kierunku i stopnia.  

3. Prace licencjackie i magisterskie przygotowywane na egzamin dyplomowy na obu 

stopniach wszystkich wyżej wymienionych kierunków studiów mogą mieć 

charakter teoretyczny lub empiryczny. 

4. Tematyka i metodyka prac licencjackich i magisterskich bronionych w Katedrze 

Studiów Europejskich powinny mieścić się w dziedzinie nauk społecznych. 

5. Praca dyplomowa stanowi jeden z najważniejszych sposobów potwierdzenia 

Kierunkowych Efektów Uczenia się i powinna być autorskim dziełem studenta. 

Wszystkie prace dyplomowe sprawdzane są pod kątem samodzielności w 

Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. 

6. Przy pisaniu pracy dyplomowej student powinien wykazać umiejętność 

posługiwania się warsztatem naukowym (bibliografia, przypisy, umiejętność 

gromadzenia i analizy materiałów źródłowych i literatury przedmiotu w zakresie 

opracowywanego tematu). Praca dyplomowa winna zostać poprawnie 

przygotowana zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowo – 

edytorskim. 

7. Pytania sprawdzające wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studenta 

członkowie Komisji zadają w oparciu o program studiów realizowany przez 

studenta oraz zakres przygotowanej pracy dyplomowej.  

ZASADY ORGANIZACJI SEMINARIUM DYPLOMOWEGO 

1. Przygotowanie prac magisterskich i licencjackich odbywa się w ramach seminariów 

w zakresie tematycznym określonym przez promotora. Studenci dokonują wyboru 

seminarium, na postawie profilów wykładowców zaproponowanych przez 

Kierownictwo Katedry Studiów Europejskich. Z propozycji zgłoszonych przez 

pracowników, ostateczną listę promotorów, jaka zostanie przedstawiona 

studentom do wyboru, ustala zastępca Kierownika Katedry ds. dydaktycznych. 

Tworząc grupy seminaryjne Zastępca Kierownika Katedry ds. dydaktycznych czyni 

to wedle kryteriów, które wyznaczają przepisy dziekańskie regulujące limity 

studentów w grupach seminaryjnych oraz preferencje studentów. 

2. Seminaryjny tryb przygotowywania prac dyplomowych nie wyklucza promotorstwa 

indywidualnego. Jest on możliwy jedynie na studiach II stopnia. Student 

zainteresowany indywidualną opieką promotorską roztoczoną przez wybranego 

wykładowcę, powinien uzyskać akceptację tegoż wykładowcy, Zastępcy 

Kierownika Katedry ds. dydaktycznych i Zastępcy Dziekana ds. dydaktycznych. 

3. Promotor przyjmujący dyplomantów w trybie opieki indywidualnej może 

sprawować opiekę promotorską nad nie więcej niż trzema pracami dyplomowymi.  



4. Promotorzy opiekujący się pracami dyplomowymi w trybie indywidualnym nie 

prowadzą grup seminariów dyplomowych (magisterskich). 

5. Tematy prac licencjackich i magisterskich są ustalane przez prowadzącego dane 

seminarium dyplomowe przy aktywnym udziale studenta. Tematy prac powinny 

być ustalone w terminie przewidzianym regulaminem studiów oraz zgodnie z 

Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim podlegają zatwierdzeniu 

przez Radę Katedry. 

6. Zapisy do grup seminaryjnych odbywają się w trybie elektronicznym (łącznie z 

korektami zapisów). W tygodniu poprzedzającym zapisy każdy nauczyciel 

akademicki, zgłaszający chęć prowadzenia seminarium, w godzinach 

prowadzonych konsultacji udziela dodatkowych informacji dotyczących przyszłego 

seminarium zainteresowanym studentom. 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY 

1. Egzamin dyplomowy, przeprowadzany zarówno po studiach licencjackich jak i 

magisterskich, przez Komisję powołaną przez Dziekana. W skład Komisji wchodzą 

promotor i recenzent. Komisji przewodniczy powołany przez Dziekana WNS 

nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Nauczyciele akademiccy pełniący rolę recenzentów powinni posiadać wiedzę 

umożliwiającą obiektywną oraz rzetelną merytorycznie ocenę przedłożonej pracy 

oraz ocenę odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. 

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Jego celem jest weryfikacja 

opanowania przez studenta Kierunkowych Efektów Uczenia Się. 

3. Egzamin składa się z dwóch etapów: 

a. Etap pierwszy egzaminu dyplomowego obejmuje przedstawienie treści 

recenzji przez promotora i recenzenta pracy wraz z wystawionymi ocenami 

pracy dyplomowej. 

b. Drugi etap egzaminu polega na zadaniu przez Komisję trzech pytań 

sprawdzających poziom opanowania przez studenta wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych opisanych w efektach uczenia się dla 

ukończonego kierunku studiów oraz znajomości zagadnień zawartych w 

pracy dyplomowej. 

4. Szczegółowe warunki uzyskania dyplomu i zasady obliczenia wyników studiów 

określa Regulamin Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. 

  



 
Uchwała Nr 78/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 
w sprawie zasad rozliczenia Programu Erasmus + na Wydziale Nauk 

Społecznych 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się zasady rozliczenia Programu Erasmus + na Wydziale Nauk 

Społecznych. 

 

1. Koordynator Programu Erasmus + dla danego kierunku studiów składa do 

Dziekanatu WNS przed rozpoczęciem każdego semestru listę osób 

zakwalifikowanych do udziału w Programie.  

2. Student po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Programie Erasmus+ zobowiązany 

jest do złożenia w Dziekanacie przed wyjazdem na stypendium Porozumienia o 

programie zajęć (ang. Learning Agreement), z podpisem Koordynatora uczelni 

wysyłającej, przyjmującej oraz własnym. 

3. Przedmioty zawarte w porozumieniu o programie zajęć odnoszą się tylko do 

jednego kierunku studiów realizowanego na WNS, z którego student uczestniczy w 

Programie Erasmus + 

4. Na podstawie porozumienia o programie zajęć realizowanego na jednym kierunku, 

zaliczenie semestru/roku możliwe wyłącznie na jednym kierunku studiów WNS. 

5. Zaliczenie dwóch kierunków studiów jedną mobilnością jest możliwe tylko w 

przypadku, gdy student osiągnie 60 punktów ECTS oraz uzyska akceptację 

koordynatora drugiego kierunku studiów. 

6. W przypadku, gdy stypendium realizowane jest w trakcie trwania semestru, w 

którym realizowane jest seminarium dyplomowe, student składa w Dziekanacie 

wniosek o możliwość eksternistycznego zaliczenie przedmiotu, nie później niż w 

ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru na uczelni macierzystej. 

7. W trakcie trwania stypendium, student zobowiązany jest dostarczyć do 

Dziekanatu – jeśli taka sytuacja zachodzi - wprowadzone zmiany w Porozumieniu 

o programie zajęć (ang. Changes to Learning Agreement) w ciągu miesiąca od 

rozpoczęcia semestru na zagranicznej uczelni. 

8. Student zobowiązany jest do uzyskania w ciągu roku akademickiego minimum 60 

punktów ECTS, tj. minimum 30 punktów w każdym semestrze. 

W przypadku nie uzyskania w semestrze, na który przypada mobilność 30 

punktów ECTS, student po powrocie ze stypendium zobowiązany jest do realizacji 

przedmiotów, wskazanych przez Dziekana, z programu obowiązującego na danym 

kierunku studiów (zgodnie z wnioskiem z załącznika nr 2). 

Powstały deficyt punktów ECTS należy uzupełnić w ciągu roku od rozliczenia 

semestru mobilności. 

9. W celu zaliczenia semestru mobilności student składa w Dziekanacie Certyfikat 

osiągnięć studenta w języku polskim (załącznik nr 1) zatwierdzony przez 

koordynatora oraz Transcript of Records, Wniosek studenta (załącznik nr 2 - jeśli 

dotyczy), kartę egzaminacyjną (jeśli dotyczy), nie później niż do dnia 30 września 

odpowiedniego roku akademickiego. 

10. Certyfikat osiągnięć studenta zawiera: wykaz zaliczonych przedmiotów, ilość 

godzin każdego przedmiotu, formę zajęć, ocenę i liczbę punktów ECTS.  



11. Student, po konsultacji z koordynatorem Programu Erasmus+ dla danego 

kierunku studiów, może wnioskować przed wyjazdem o eksternistyczne zaliczenie 

wybranych przedmiotów (wzór wniosku załącznik nr 3).  

12. Zaliczenie semestru lub roku akademickiego zrealizowanego na uczelni 

zagranicznej odbywa się w systemie rocznym, jego termin upływa dnia 30 

września odpowiedniego roku akademickiego.    

13. Warunkiem finansowego rozliczenia studenta ze stypendium przez Biuro 

Współpracy Międzynarodowej jest uzyskanie przez niego w trakcie semestru 

mobilności z tytułu realizacji Porozumienia o programie zajęć minimum 15 

punktów ECTS.  

 

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3. Uchyla się uchwałę 11/2019 r. w sprawie zasad rozliczania programu ERASMUS+ 

 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



 

 
Wrocław, dnia ………………. 

 

Certyfikat  osiągnięć studenta zdobytych w ramach programu ERASMUS + 

 

Pan/i ………………………………… student/ka ………. roku studiów nie/stacjonarnych na kierunku 

…………………………………, w ramach programu ERASMUS + zaliczyła …….. semestr studiów.  

Na ………………………………………………. (nazwa uczelni) student/ka zaliczył/a przedmioty 

wynikające z zatwierdzonego przez uczelnię „Porozumienia o programie zajęć”, 

zdobywając wymagane minimum 20 punktów ECTS.  

 

 

 
Ilość 

ECTS 

Ilość 

godzin 

Forma 

zajęć 

Ocena  

* 

Ocena 

** 
 

  

 
      

 

 
      

 

 
      

  

 
      

 

 
      

 

 
      

* - skala stosowana w uczelni przyjmującej 

** - skala polska  

 

 

 

………………………………………. 

    Pieczęć i podpis koordynatora 

 

  

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 78/2022 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 



Załącznik nr 2 do uchwały Nr 78/2022 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Wniosek studenta  

 

dotyczący uzupełnienia deficytu punktów ECTS  

po powrocie ze stypendium Erasmus+  

 

(należy złożyć w Dziekanacie WNS UWr wraz z rozliczeniem stypendium,  

w przypadku nieuzyskania 30 ECTS podczas stypendium) 

 

 

..............................................................                                      Wrocław, 

dnia………………... 

                 (imię i nazwisko) 

.............................................................. 

    (kierunek studiów, semestr studiów) 

............................................................... 

    (Tryb: stacjonarne/niestacjonarne) 

............................................................... 

        (Rodzaj: I stopnia/ II stopnia) 

 

 

Prodziekan ds. Kształcenia  

Dr hab. Jacek Zieliński  

 

 

 
Z powodu deficytu punktów ECTS, powstałego w …….  semestrze studiów, proszę o 

wskazanie przedmiotów do zrealizowania w celu jego uzupełnienia. 

 

 

 

 

 

 

            …………………………………… 

                                                                                                     Podpis studenta / 

studentki 

 

  



 

Wniosek o eksternistyczne zaliczenie przedmiotu w trakcie uczestnictwa w 

Programie ERASMUS + 

 

 

..............................................................              Wrocław, dnia 

.…………… 

                   (imię i nazwisko) 

.............................................................. 

           (kierunek studiów, semestr studiów) 

............................................................... 

             (Tryb: stacjonarne/niestacjonarne) 

............................................................... 

             (Rodzaj: I stopnia/ II stopnia) 

 

Prodziekan ds. Kształcenia  

Dr hab. Jacek Zieliński  

 

 

 

Zwracam się z prośbą o możliwość eksternistycznego realizowania następujących 

przedmiotów z semestru ...... w trakcie pobytu na uczelni 

........................................................................................................... w ramach 

programu ERASMUS + 

 

 

Lp.  Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko 

prowadzącego 

Liczba 

godzin 

Wykład / 

ćwiczenia 

Ilość punktów 

ECTS  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.       

 

Przedmioty z semestrów zimowego i letniego należy rozliczyć do 30 września 

odpowiedniego roku akademickiego 

       

 

                                                                                   

………………………………………. 

                  Podpis studenta / studentki 

Opinia koordynatora:  

 

………………………………………….... 

 

………………………………………. 

 Data, pieczęć i podpis koordynatora 

  

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 78/2022 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 



 
Uchwała Nr 77/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 
 

w sprawie uszczegółowień do Regulaminu Studiów 

 

Na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37/2021 z dnia 21 

kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, zarządza 

się co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 39/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych z 

dnia 22 kwietnia 2022 r. poprzez dodanie uszczegółowień do § 43.4. UCHWAŁY NR 

37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w 

sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim: 

1. Tematy prac dyplomowych proponuje prowadzący seminarium albo ustala je 

wspólnie z seminarzystami. Tematy prac magisterskich i licencjackich 

zatwierdzane są w trybie określonym przez Radę Instytutu lub Katedry w 

terminie określonym w regulaminie studiów. 

2. W przypadku kierunków studiów wydziałowych tematy prac są zatwierdzane 

przez Radę Wydziału.  

3. Tematy powinny być zgodne z profilem, kierunkiem studiów oraz dorobkiem 

naukowym promotora.  

4. Promotor podaje wykaz tematów prac do wiadomości zastępcy dyrektora 

instytutu/kierownika katedry/dziekana (w przypadku kierunków wydziałowych) 

odpowiedzialnego za dydaktykę w terminie umożliwiającym zatwierdzenie 

tematu  do końca pierwszego semestru seminarium. W przypadku zmiany 

tematu pracy dyplomowej, nowy temat zatwierdzany jest w trybie jak powyżej.  

5. Korekta tytułu pracy dyplomowej, która nie powoduje zmiany tematu pracy, nie 

wymaga ponownego zatwierdzenia. 

6. Zmiana promotora może nastąpić na wniosek studenta lub dyrektora 

instytutu/kierownika katedry odpowiedzialnego za dydaktykę kierowany do 

Prodziekana ds. kształcenia. Student wnioskując o zmianę promotora na 

wniosku uzyskuje opinię dotychczasowego promotora, nowego promotora oraz 

opinię zastępcy dyrektora instytutu/kierownika katedry odpowiedzialnego za 

dydaktykę. Wniosek jest składany w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych. 

zał. nr 1 tekst jednolity uchwały 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

 

  



Załącznik nr 1 tekst jednolity 
do uchwały nr 37/2022  

ze zm. uchwały 77/2022 z dnia 2 grudnia 2022 

Uszczegółowienia do Regulaminu Studiów 

§ 4 ust. 1 pkt 12 

1. Za zgodą prowadzącego zajęcia student ma prawo do uzyskiwania zaliczeń i 

zdawania egzaminów w terminach wcześniejszych niż przewiduje plan studiów, o 

ile spełni wszystkie warunki przewidziane w sylabusie przedmiotu (ponadto uiści 

odpowiednie opłaty za usługi edukacyjne, jeśli są wymagane). Formę i termin 

zaliczenia lub egzaminu ustala prowadzący zajęcia. Egzamin w terminie 

wcześniejszym niż przewiduje plan studiów traktowany jest jako egzamin 

podstawowy (zgodnie z § 27 ust. 4).  

 

2. Student może ubiegać się o Indywidualną organizację studiów (IOS), jeśli w 

formie pisemnej zwróci się do Prodziekana ds. kształcenia WNS. Uzasadniony i 

udokumentowany wniosek, zaopiniowany przez właściwego dyrektora 

Instytutu/Katedry, należy złożyć do Dziekanatu WNS nie później niż 10 dni 

roboczych od rozpoczęcia semestru. Indywidualna organizacja studiów (IOS) 

przyznawana jest na jeden semestr i pozwala na indywidualne ustalenie sposobów 

realizacji efektów uczenia się przewidzianych dla danego modułu studiów (zajęcia 

lub grupy) oraz indywidualne ustalenie formy i terminu weryfikacji efektów 

uczenia się (egzaminów, zaliczeń).  

O IOS może ubiegać się: 

1) student wychowujący dziecko, 

2) student studiujący jednocześnie na dwóch kierunkach lub specjalnościach, 

3) student przyjeżdżający do Uczelni w ramach wymiany międzyuczelnianej, 

4) student powracający do Uczelni po wymianie międzyuczelnianej, 

5) student ze stwierdzoną niepełnosprawnością, 

6) student będący w innej szczególnej sytuacji, pod warunkiem jej pisemnego 

uzasadnienia i udokumentowania. 

 

3. Warunkiem przyznania IOS jest uzyskanie średniej ocen z ostatniego semestru nie 

mniejszej niż 4,5. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może odstąpić od tego 

warunku. IOS może być przyznany od drugiego semestru odpowiedniego toku 

studiów. 

4. O indywidualną organizację studiów mogą ubiegać się studenci studiów 

stacjonarnych. 

5. Wniosek o IOS stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

 

§ 4 ust. 1 pkt 13 

1. Student może ubiegać się o indywidualny program i plan studiów (IPS), jeśli w 

formie pisemnej zwróci się do Prodziekana ds. kształcenia WNS. Uzasadniony i 

udokumentowany wniosek, zaopiniowany przez właściwego dyrektora Instytutu 

(kierownika Katedry) oraz opiekuna naukowego wraz projektem IPS, należy złożyć 

do Dziekanatu WNS nie później niż 10 dni roboczych od rozpoczęcia semestru.  

2. O IPS może wnioskować student, który ukończył pierwszy rok studiów pierwszego 

stopnia lub pierwszy semestr studiów drugiego stopnia i uzyskał średnią ocen ze 

wszystkich zaliczonych semestrów co najmniej 4,5. 

3. W uzasadnionych przypadkach, o IPS może ubiegać się student ze stwierdzoną 

niepełnosprawnością. 

4. Dyrektor/Kierownik jednostki w porozumieniu z Dziekanem i studentem wskazuje 

opiekuna naukowego dla studiującego według IPS. Opiekunem naukowym może 

być pracownik WNS posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.  



5. Student wraz z opiekunem ustalają indywidualny program studiów, w tym plan 

studiów tak, by spełniał wymagania wynikające z efektów uczenia się na danym 

kierunku i etapie studiów. W planie mogą zostać ujęte przedmioty 

ponadprogramowe realizowane poza właściwym dla studenta kierunkiem studiów. 

6. Zasady realizacji zajęć objętych IPS należy każdorazowo uzgadniać z 

prowadzącym je nauczycielem akademickim, nie później jednak niż 14 dni od 

rozpoczęcia zajęć. 

7. Indywidualny program i plan studiów, zatwierdzony przez Dziekana, może być 

zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, np. wycofania zajęć z oferty, braku miejsc 

na zajęciach, itp. 

8. IPS przyznawany jest na pełny rok akademicki. 

 

§ 17 ust. 3 

Jeśli liczba zgłoszeń na zajęcia przekracza maksymalny limit uczestników w 

grupie, o przyjęciu do danej grupy decyduje dziekan WNS na wniosek właściwego 

dyrektora Instytutu (kierownika Katedry). 

 

§ 34 ust. 2 

1. Minimalna liczba punktów kredytowych, jaką student musi uzyskać, aby otrzymać 

zgodę na wpis warunkowy na następny semestr, wynosi 10 ECTS.  

Sumaryczny deficyt punktów ECTS w toku studiów ustala się na poziomie do 20 

punktów kredytowych. 

2. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20, 

określa się 10 ECTS jako minimalną liczbę punktów kredytowych, jaką student 

musi uzyskać, aby otrzymać zgodę na wpis warunkowy na następny semestr. 

Nie określa się dopuszczalnego sumarycznego deficytu punktów ECTS. 

3. W przypadkach opisanych w pkt. 1 i 2 student jest wpisany na semestr wyższy, 

chyba że złożył w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej pisemną 

rezygnację z kontynuowania studiów na wyższym semestrze lub rezygnację ze 

studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan na pisemny wniosek studenta. 

 

§ 35 ust. 2 

1. Minimalna liczba punktów kredytowych, jaką student musi uzyskać, aby otrzymać 

zgodę na powtórny wpis na ten sam semestr, wynosi 8 ECTS.  

§ 36 ust. 1 pkt 2 

1. Zmiana formy studiów może nastąpić wyłącznie w oparciu o pisemny wniosek 

wraz uzasadnieniem złożony przez studenta do Prodziekana ds. kształcenia WNS. 

2. Wniosek w sprawie zmiany formy studiów student może złożyć po zaliczeniu 

dwóch semestrów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, co najmniej na 

miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego semestru/roku akademickiego. W 

szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek studenta, Prodziekan ds. 

kształcenia może ten termin przedłużyć. 

3. Zgoda na zmianę formy studiów ze studiów niestacjonarnych na studia 

stacjonarne może otrzymać student, którego średnia ocen ze wszystkich 

zaliczonych semestrów wynosi co najmniej 4,25. 

4. Przy wyrażeniu zgody na zmianę formy studiów ze studiów stacjonarnych na 

studia niestacjonarne nie bierze się pod uwagę wymagań, o których jest mowa 

w pkt 2. 

5. W przypadku zmiany formy studiów student jest zobowiązany do uzupełninia 

różnic programowych, jeśli takie występują. W decyzji o zmianie formy studiów 



Prodziekan ds. kształcenia wyznacza terminy i sposoby zaliczenia przedmiotów do 

uzupełnienia. 

 

§ 41 ust. 4 

Dziekan może odmówić zgody na reaktywację w sytuacji, gdy: 

1. Student nie złożył wniosku o reaktywację co najmniej na miesiąc przed 

rozpoczęciem semestru/roku akademickiego. 

2. Student był już wcześniej reaktywowany na ten sam kierunek. W szczególnie 

uzasadnionych przez studenta przypadkach (np. zdrowotnych), które zaistniały w 

okresie studiowania po podjęciu pierwszej reaktywacji, Dziekan może odstąpić od 

tej reguły i wyrazić zgodę na reaktywację. 

3. Student nie uregulował wszystkich należności finansowych powstałych przed 

skreśleniem z listy studentów. 

 
§ 43.4 

 

1. Tematy prac dyplomowych proponuje prowadzący seminarium albo ustala je 

wspólnie z seminarzystami. Tematy prac magisterskich i licencjackich 

zatwierdzane są w trybie określonym przez Radę Instytutu lub Katedry w 

terminie określonym w regulaminie studiów. 

2. W przypadku kierunków studiów wydziałowych tematy prac są zatwierdzane 

przez Radę Wydziału.  

3. Tematy powinny być zgodne z profilem, kierunkiem studiów oraz dorobkiem 

naukowym promotora.  

4. Promotor podaje wykaz tematów prac do wiadomości zastępcy dyrektora 

instytutu/kierownika katedry/dziekana (w przypadku kierunków wydziałowych) 

odpowiedzialnego za dydaktykę w terminie umożliwiającym zatwierdzenie 

tematu  do końca pierwszego semestru seminarium. W przypadku zmiany 

tematu pracy dyplomowej, nowy temat zatwierdzany jest w trybie jak powyżej.  

5. Korekta tytułu pracy dyplomowej, która nie powoduje zmiany tematu pracy, nie 

wymaga ponownego zatwierdzenia. 

6. Zmiana promotora może nastąpić na wniosek studenta lub dyrektora 

instytutu/kierownika katedry odpowiedzialnego za dydaktykę kierowany do 

Prodziekana ds. kształcenia. Student wnioskując o zmianę promotora na 

wniosku uzyskuje opinię dotychczasowego promotora, nowego promotora oraz 

opinię zastępcy dyrektora instytutu/kierownika katedry odpowiedzialnego za 

dydaktykę. Wniosek jest składany w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych. 
  



 

Uchwała Nr 76/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 

 
w sprawie określenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2023/24 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2c Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się limity przyjęć na studia na r. akad. 2023/24 na kierunki 

studiów: 

Bezpieczeństwo narodowe: studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I stopnia; 

Bezpieczeństwo międzynarodowe: studia stacjonarne II stopnia, studia niestacjonarne II 

stopnia;  

Dyplomacja europejska: studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia; 

Europeistyka: studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia; 

European Studies, specjalność: EU Regional Policy (studia w języku angielskim) studia II 

stopnia; 

Filozofia: studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia; 

Global Communication (studia w języku angielskim), studia stacjonarne II stopnia; 

Politologia: studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia; 

Politologia studia w języku angielskim stacjonarne I i II stopnia; 

Praca socjalna studia stacjonarne I i II stopnia; 

Socjologia: studia stacjonarne I i II stopnia; 

Socjologia, specjalność intercultural mediation, studia stacjonarne II stopnia; 

Socjologia ekonomiczna studia stacjonarne I stopnia;  

Socjologia grup dyspozycyjnych studia stacjonarne I i II stopnia;  

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II 

stopnia; 

Stosunki międzynarodowe specjalność global studies (studia w języku angielskim) studia 

stacjonarne I i II stopnia;  

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia;  

Zarządzanie migracjami studia stacjonarne I stopnia; 

Zarządzanie projektami społecznymi studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I 

i II stopnia. 

Limity - Załącznik nr 1 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Alberski 
           podpis 

  



       Zał. nr 1 do uchwały 76/2022 

       Rady Wydziału Nauk Społecznych 

 
Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wydziale Nauk Społecznych w 

Uniwersytecie Wrocławskim 

w roku akademickim 2023/2024   

Kierunek studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

I stopnia/jedn. 
magisterskie 

II stopnia 
I stopnia/jedn. 
magisterskie 

II stopnia 

Bezpieczeństwo narodowe 

100, w tym: 
NM – 90 

SM–2 
C - 8 

(limit min. 15) 

 

60, w tym: 
NM – 57 
SM – 2 
C - 1 

(limit min. 15) 

 

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe 

 

80, w tym: 
DP - 60 
DZ – 10 
C - 10 

(limit min. 15) 

 

40, w tym: 
DP - 20 
DZ – 5 
C - 15 

(limit min. 152) 

Dyplomacja europejska 

80, w tym: 
NM - 73 
SM – 2 
C - 5 

(limit min. 15) 

50, w tym: 
DP - 40 
DZ – 5 
C - 5 

(limit min. 15) 

  

Europeistyka 

60, w tym: 
NM - 53 
SM – 2 
C - 5 

(limit min. 152) 

35, w tym: 
DP - 28 
DZ – 2 
C - 5 

(limit min. 15) 

  

European Studies, specjalność: 
EU Politics (studia w języku 
angielskim) 

 
25, w tym: 

C - 20 
(limit min. 10)  

  

Filozofia 

60, w tym: 
NM – 56 
SM – 2 
C - 2 

(limit min.12) 

35, w tym: 
DP - 25 
DZ – 5 
C - 5 

(limit min.8) 

30, w tym: 
NM – 20 
SM – 5 
C - 5 

(limit min. 12) 

25, w tym: 
DP - 15 
DZ – 5 
C - 5 

(limit min. 8) 

Global Communication (studia w 

języku angielskim) 
 

30, w tym: 

C - 23 
(limit min. 15) 

  

Politologia 

90, w tym: 
NM – 85 
SM – 1 
C - 4 

(limit min. 15) 

60, w tym: 
DP -  57 
DZ – 1 
C- 2 

(limit min. 15) 

  

Politologia (studia w języku 
angielskim) 

40, w tym: 
C - 25 

(limit min. 58) 

40, w tym: 
C - 25 

(limit min. 6) 
  

Praca socjalna 

72, w tym: 
NM - 68 
SM – 3 
C - 1 

(limit min. 15) 

48, w tym: 
DP -  40 
DZ – 4 
C - 4 

(limit min. 15) 

  

Socjologia 

96, w tym: 
NM - 88 
SM – 2 
C - 6 

(limit min. 15) 

60, w tym: 
DP - 52 
DZ – 4 
C - 4 

(limit min. 15) 

  



Socjologia, specjalność: 

Intercultural Mediation (studia w 
języku angielskim) 

 

60, w tym: 

C - 52 
(limit min.6) 

  

Socjologia ekonomiczna 

80, w tym: 
NM - 74 
SM – 2 
C - 4 

(limit min. 15) 

48, w tym: 
DP – 40 
DZ – 4 
C - 4 

(limit min. 15) 

  

Socjologia grup dyspozycyjnych 

64, w tym: 
NM – 60 
SM – 2 
C - 2 

(limit min. 15) 

48, w tym: 
DP -  40 
DZ – 4 
C - 4 

(limit min. 15) 

  

Stosunki międzynarodowe 

100, w tym: 
NM - 88 
SM – 2 
C - 10 

(limit min. 15) 

90, w tym: 
DP - 70 
DZ -  8 
C - 12 

(limit min. 15) 

65, w tym: 
NM – 58 
SM – 2 
C - 5 

 (limit min.15) 

40, w tym: 
DP - 20  
DZ – 5 
C - 15 

(limit min.15) 

Stosunki międzynarodowe, 
specjalność: Global Studies 

(studia w języku angielskim) 

30, w tym: 
C - 28 

(limit min. 10) 

30, w tym: 
C - 25 

(limit min. 10) 

  

Zarządzanie bezpieczeństwem 

państwa 
 

60, w tym: 
DP - 58 
DZ -  1 

C - 1 
(limit min. 15) 

 

30, w tym: 
DP - 28 
DZ – 1 

C - 1  
(limit min. 15) 

Zarządzanie migracjami 

60, w tym: 
NM – 53 

SM – 2 
C – 5 

(limit min. 15) 

   

Zarządzania projektami 
społecznymi 

100, w tym: 
NM - 95 
SM – 1 
C - 4 

(limit min. 15) 

60, w tym: 
DP - 58 
DZ – 1 
C - 1 

(limit min. 15) 

30, w tym: 
NM – 25 
SM – 4 
C - 1 

 (limit min. 15) 

30, w tym: 
DP - 28 
DZ – 1 
C - 1 

(limit min. 15) 

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim 
w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2023/2024  

Kierunek studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

I stopnia/jedn. 
magisterskie 

II stopnia 
I stopnia/jedn. 
magisterskie 

II stopnia 

Bezpieczeństwo narodowe 2  2  

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe 

 2  2 

Dyplomacja europejska 2 1   

Europeistyka 1 1   



European Studies, specjalność: 
EU Politics (studia w języku 
angielskim) 

 1    

Filozofia 1 1 1 1 

Global Communication (studia w 
języku angielskim) 

 2   

Politologia 1 1   

Politologia (studia w języku 
angielskim) 

1 1   

Praca socjalna 1 1   

Socjologia 1 1   

Socjologia, specjalność: 
Intercultural Mediation (studia w 
języku angielskim) 

 1   

Socjologia ekonomiczna 1 1   

Socjologia grup dyspozycyjnych 1 1   

Stosunki międzynarodowe 2 2 2 2 

Stosunki międzynarodowe, 
specjalność: Global Studies 

(studia w języku angielskim) 

2 2   

Zarządzanie bezpieczeństwem 
państwa 

 1  1 

Zarządzanie migracjami 
1 
 

   

Zarządzania projektami 
społecznymi 

1 1 1 1 

 

  



 

Uchwała Nr 75/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2022 r.  

w sprawie zatwierdzenia preliminarza z czesnego za studia 

 

Na podstawie § 38 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się preliminarz z czesnego w Instytucie Filozofii za studia 

niestacjonarne w sem. zimowym r.akad. 2022/23. 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 
  



 
Uchwała Nr 74/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 października 2022 r.  

 

w sprawie zatwierdzenia zasad dyplomowania 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I 

i II stopnia prowadzonych w Instytucie Socjologii WNS UWr. (zał. nr 1) 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Zał. nr 1 do Uchwały Nr 74/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2022 r. 

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH I I II STOPNIA W 

INSTYTUCIE SOCJOLOGII 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 

(wraz z opisem standardów, jakie powinna spełniać praca dyplomowa)  

OGÓLNY OPIS  

1. Egzamin dyplomowy (z socjologii, socjologii ekonomicznej oraz socjologii grup 

dyspozycyjnych) zarówno na studiach I, jak i II stopnia, kończy studia. Egzamin 

przeprowadzany jest w formie dyskusji nad pracą magisterską lub licencjacką. W 

trakcie tej dyskusji student wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i 

kompetencjami zgodnymi z efektami uczenia się przypisanymi do programu 

studiów określonego kierunku i stopnia. 

2. Przyjmuje się, że prace przygotowywane na egzamin dyplomowy na obu stopniach 

studiów socjologicznych powinny mieć charakter empiryczny. Nie oznacza to, że 

prace teoretyczne są niedozwolone. Jednak możliwość przygotowania i obrony 

takiej pracy jest rezerwowana dla studentów studiów magisterskich i 

warunkowana zgodą Rady Instytutu Socjologii. Promotor takiej pracy uzyskuje 

akceptację Rady na jej przygotowanie i obronę najpóźniej w pierwszym semestrze 

trwania seminarium magisterskiego. 

3. Prace mają charakter socjologiczny przy szerokim rozumieniu socjologii jako 

dyscypliny wchodzącej w skład nauk społecznych. 

4. Komisja, sprawdzając wiedzę, umiejętności i kompetencje, odwołuje się do 

wybranych efektów uczenia się. Jej członkowie zadają pytania w oparciu o 

program studiów w zakresie przedmiotów warsztatowych (metodologicznych), jak 

i merytorycznych (socjologicznych). Zalecane jest sprawdzanie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji z uwzględnieniem treści zawartych w pracy 

dyplomowej, jej zakresu przedmiotowego, charakteru metodologicznego oraz 
wyników analiz. 

SEMINARIA – PROMOTORSTWO – RECENZJE 

1. Przygotowanie prac licencjackich i magisterskich odbywa się w ramach seminariów 

w zakresie tematycznym określonym przez prowadzącego. Studenci dokonują 

wyboru seminarium, w którym chcą uczestniczyć, z propozycji zgłoszonych przez 

pracowników, przy czym ostateczną listę seminariów, jaka zostanie przedstawiona 

studentom do wyboru, ustala zastępca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych w 

oparciu o przepisy regulujące limity studentów w grupach seminaryjnych oraz 

strukturę obciążeń dydaktycznych. Wybierając propozycje seminariów zastępca 

Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych czyni to wedle następujących kryteriów: w 

pierwszej kolejności jest to konieczność zrównoważenia struktury obciążeń 

dydaktycznych pracowników, w drugiej – dotychczasowe doświadczenia 

dydaktyczne pracowników w zakresie prowadzenia seminariów, a w trzeciej – 

propozycje tematyczne seminariów składane przez pracowników. 

2. Propozycje seminariów dyplomowych na studiach I i Ii stopnia muszą być złożone 

przez pracownika najpóźniej do 10 czerwca w przypadku seminariów 

rozpoczynających się w semestrze zimowym i do 10 listopada w przypadku 

seminariów rozpoczynających się w semestrze letnim. W danym roku 

akademickim nauczyciel nie może prowadzić więcej niż trzech grup seminaryjnych 

niezależnie od kierunku i stopnia studiów. 

3. Seminaryjny tryb przygotowywania prac dyplomowych nie wyklucza promotorstwa 

indywidualnego. Student zainteresowany indywidualną opieką promotorską 

roztoczoną przez wybranego nauczyciela akademickiego Instytutu Socjologii, 

powinien uzyskać akceptację tegoż nauczyciela w czasie trwania zapisów na 

seminaria tematyczne oraz zgodę zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych nie 

później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, w którym zaplanowane 

jest seminarium dyplomowe (na studiach I bądź II stopnia). 



4. Przygotowanie prac licencjackich i magisterskich, których struktura i kryteria 

oceny odbiegają od przyjętych w Instytucie Socjologii “Zasad....”, wymaga 

każdorazowo wniosku promotora skierowanego do zastępcy Dyrektora ds. 

dydaktycznych oraz opinii Rady Instytutu Socjologii. Wniosek powinien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie dla wskazanych odstępstw od “Zasad...” oraz, jeśli 

dotyczy, alternatywne propozycje kryteriów oceny pracy. Wniosek powinien zostać 

złożony w terminach określonych w pkt. 2.  

5. Promotorzy opiekujący się pracami dyplomowymi w trybie indywidualnym nie 

prowadzą grup seminariów dyplomowych (na studiach I i Ii stopnia ) 

zaplanowanych w określonym roku akademickim na danym kierunku. 

6. Tematy prac licencjackich i magisterskich są ustalane przez prowadzącego dane 

seminarium tematyczne. Dopuszczalna jest indywidualna ścieżka ustalania tematu 

przez zainteresowanego studenta (jeśli zgodę na to wyrazi osoba prowadząca 

seminarium lub promotor indywidualny). Tematy prac muszą być ostatecznie 

zatwierdzone w trybie i terminie przewidzianym regulaminem studiów. 

7. Zapisy do grup seminaryjnych odbywają się w trybie elektronicznym (łącznie z 

korektami zapisów). W tygodniu poprzedzającym zapisy każdy nauczyciel 

akademicki, zgłaszający propozycję seminarium dyplomowego, wyznacza 

jednogodzinny dyżur kontaktowy w celu umożliwienia studentom zebrania 

dodatkowych informacji. 

8. Ocena pracy ma charakter parametryczny. Punkty przeliczane są na oceny według 

progów ustalonych w niniejszym dokumencie. Każdy przydział punktów przez 

promotora i recenzenta powinien być merytorycznie uzasadniony. Uzasadnienia 

powinny nawiązywać do odpowiednich fragmentów pracy dyplomowej. 

9. Jeśli praca nie spełnia niżej wskazanych parametrów formalnych lub jest 

merytorycznie niepoprawna, jest oceniana negatywnie wraz ze 

wskazaniem niespełnionych parametrów i uzasadnieniem merytorycznym 
oceny. 

PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Egzamin dyplomowy, zarówno na studiach I, jak i II stopnia, przeprowadzany przez 

Komisję powołaną przez Dziekana, składa się z dwóch etapów: 

1. Pierwszy to omówienie pracy dyplomowej, w trakcie którego student posiłkuje się 

prezentacją przygotowaną na potrzeby obrony. Czytelność, kompletność, jak i 

merytoryczna zawartość prezentacji stanowi jeden z elementów oceny egzaminu 

dyplomowego. Czas przewidziany na prezentację wynosi maksymalnie 15 minut i 

jest wystarczający na omówienie wszystkich zaplanowanych zagadnień. 

2. Drugi etap egzaminu dyplomowego jest poświęcony dyskusji nad założeniami, 

tezami, wnioskami zawartymi w pracy oraz przeprowadzonymi przez studenta 

badaniami i analizami. Dyskusja dotyczy zarówno zagadnień podejmowanych w 

pracy, jak i wybranych przez Komisję pozycji z bibliografii, na której praca została 

oparta. W trakcie tej dyskusji członkowie Komisji zadają pytania sprawdzające 

poziom opanowania przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych 

w wybranych efektach uczenia się dla danego kierunku. Czas poświęcony na 
dyskusję ani liczba pytań nie jest limitowana.  

ZESTAW DOKUMENTÓW PRZESYŁANYCH DO SYSTEMU APD 

1. Tekst pracy w formacie *.pdf wraz aneksem zawierającym narzędzia i materiały, 

które posłużyły do zebrania danych (np. kwestionariusze, operaty, ścieżki 

randomizacyjne, scenariusze wywiadów, zestawy pytań badawczych, instrukcje, 

karty respondenta, materiały ilustracyjne etc. - ten obowiązek nie dotyczy jedynie 

prac teoretycznych). 

2. Pozostałe dokumenty w postaci spakowanej (*.rar, *.7z, *.gzip, *.zip) – 

obligatoryjnie:  

a. Materiał empiryczny wykorzystywany podczas przygotowywania pracy 

dyplomowej na studiach I i II stopnia, którym może być zbiór transkrypcji, 

materiałów wizualnych, materiałów tekstowych lub inaczej zorganizowanego 

materiału empirycznego z badań jakościowych i baza danych z badań 



ilościowych.  Wszystkie dane powinny być zanonimizowane oraz opisane w taki 

sposób, aby były czytelne dla każdego użytkownika. Dotyczy to także wyboru 

czytelnego sposobu indeksowania w pracy poszczególnych obiektów 

zawierających dane empiryczne, tak aby recenzent miał łatwość łączenia 

określonego zakresu danych empirycznych z analizami, w których powinny być 

zawarte odniesienia do materiału empirycznego (ten obowiązek nie dotyczy 

jedynie prac teoretycznych). 

b. Oświadczenie o zachowaniu praw autorskich i świadomości ewentualnych 

konsekwencji prawnych oraz finansowych wynikających z nieodpowiedniej 

anomizacji materiału empirycznego (jeśli dotyczy). 

c. Wykaz wszystkich plików obejmujący, w formie tabelarycznej, nazwy 

załączonych plików i opisy ich zawartości. 

UWAGA dokumenty opisane w punkcie 2 dołączane są tylko w formie 

elektronicznej jako osobne pliki; treści w nich zawarte nie są powielane w 

samej pracy. 

PARAMETRY FORMALNE PRACY 

1. Prace dyplomowe, empiryczne (ilościowe i jakościowe) oraz teoretyczne, mają 

charakter pisemny. Powinny być zredagowane w oparciu o następującą strukturę 

(proszę nie mylić ze spisem treści, który może stanowić jej rozszerzenie): 

I. STRONA TYTUŁOWA 

II. STRESZCZENIE o objętości maksymalnej 300 słów, zawierające słowa 

kluczowe (max. 5). 

III. SPIS TREŚCI 

IV. KONCEPTUALNE RAMY PRACY. Ta część  pracy zawiera uzasadnienie 

podjęcia danej problematyki bazujące na analizie adekwatnych źródeł. 

Zestaw źródeł jest determinowany charakterem pracy. Dobrą praktyką jest 

umieszczenie w tej części przeglądu aktualnej literatury przedmiotu. 

A. W przypadku prac licencjackich mających charakter raportu 

badawczego wprowadzenie zawiera opis problemu badawczego oraz 

przegląd badań, które w związku z danym problemem (lub problemami 

podobnymi) były podejmowane przez innych badaczy wraz z 

opracowaniami zawierającymi interpretację wyników badań oraz 

rekomendacje. 

B. W przypadku magisterskich prac badawczych źródło stanowi literatura 

przedmiotu o charakterze teoretycznym oraz empirycznym (lub tylko 

teoretycznym, gdy praca ma taki charakter). Student zamieszcza w 

bibliografii tylko tę literaturę, którą wykorzystuje do konstruowania 

własnego konceptu/schematu badania, konceptualizowania i 

operacjonalizowania pojęć, formułowania pytań badawczych i 

interpretacji danych oraz przedyskutowania wyników badań własnych 

(co powinno być udokumentowane odnośnikami w tekście pracy).   

V. METODYKA i METODOLOGIA. W zależności od charakteru: problemu, badań 

i samej pracy, w części tej autor opisuje, adekwatne dla charakteru pracy, 

elementy (z następującego zestawu): 

A. Charakterystyka zbioru zawierającego źródła informacji (osoby, obiekty 

materialne, obiekty symboliczne etc.) ze szczególnym uwzględnieniem 

ich struktury (w pracy teoretycznej: elementy teorii lub fragmenty prac 

teoretycznych poddawanych analizie). 

B. Narzędzia i techniki badawcze, jakie zostały zastosowanie przez 

badacza; w przypadku prac teoretycznych nie dopuszcza się formy 

swobodnego eseju 

C. Opis przebiegu badania i/lub analiz materiału empirycznego (lub 

teoretycznego) obejmujący wszystkie kategorie czynności badawczych 

podejmowanych przez autora pracy. 

Niedopuszczalne w tej części pracy jest zamieszczanie podręcznikowych 

definicji czynności badawczych (np. definicji problemu badawczego, 

wywiadu, metody badawczej itd.). Autor dokonuje samodzielnego opisu 



poszczególnych elementów procesu badawczego zgodnie z metodologią 

nauk społecznych i metodyką prowadzenia badań empirycznych (lub analiz 

teoretycznych). 

VI. WYNIKI BADAŃ i ich ANALIZA. Bez względu na charakter pracy, ta część 

obejmuje co najmniej ok. 70% jej objętości. W tej części autor zamieszcza 

wyniki analiz rozumianych jako przetwarzanie danych empirycznych 

zgodne z założonymi modelami analizy. Przygotowywanie danych do 

analizy powinno obejmować: 

A. dla badań ilościowych: zestawienia danych, ich porównywanie, 

sortowanie, hierarchizowanie, kategoryzację, stosowania technik 

taksonomicznych, grupowania i łączenia, redukcji, skalowania etc.; 

B. dla badań jakościowych: kodowanie, tworzenie hierarchii kodów 

(drzewek kodowych/kluczy kodowych), analizy porównawcze, klucze 

interpretacyjne 

C. autor pracy teoretycznej w  tej części pracy wypracowuje aparat 

konceptualny pozwalający na rozwiązanie postawionego problemu z 

zakresu teorii socjologicznej i społecznej, w szczególności dyskutuje z 

literaturą przedmiotu, wykazuje się znajomością stanu badań, referuje i 

dokonuje oceny istniejących stanowisk teoretycznych, prowadzi analizę, 

która pozwala na uzyskanie wniosków: dokonanie syntezy w wybranym 

obszarze teorii socjologicznej lub społecznej, porównanie  

analizowanych autorów lub nurtów, rozwiązanie istniejącego w 

literaturze problemu teoretycznego, rozwinięcie stanu wiedzy w danym 

polu. 

VII. PODSUMOWANIE WYNIKÓW i ANALIZ. W tej części autor pracy zawiera, w 

postaci listy punktowej, aplikacyjne i/lub empiryczne i/lub teoretyczne 

wnioski wynikające z badań i analiz oraz opisuje efekty podjętych badań w 

kontekście założeń badawczych zamieszczonych we wprowadzeniu: 

oczekiwanych efektów poznawczych i założonych hipotez. Tutaj też jest 

miejsce na sformułowanie ewentualnych dyrektyw badawczych (dla 

przyszłych działań), które udało się studentowi odkryć w wyniku podjętej 

pracy. 

VIII. INDEKSY (w tym bibliografia) 

2. Dane empiryczne w pracach o takim właśnie charakterze (w postaci na przykład: 

tabel, grafów, wykresów, zdjęć, schematów, zrzutów ekranowych, cytatów z 

wypowiedzi i wywiadów lub dokumentów wykorzystywanych w analizie) powinny 

mieć jednolitą i jednoznaczną numerację (z wyjątkiem cytatów z wypowiedzi 

badanych, notatek terenowych) oraz sposób opisu. Na końcu pracy powinien być 

zamieszczony osobno spis dla każdej kategorii danych (indeksy). 

3. Cytowania: styl harvardzki 

4. Przypisy: na dole strony 

5. Bibliografia dołączona do pracy zawiera tylko te pozycje, które zostały 

wykorzystane w pracy, co jest udokumentowane cytowaniami i odnośnikami w 

tekście pracy.  

6. Pozostałe parametry 

PARAMETR PRACA LICENCJACKA PRACA MAGISTERSKA 

Objętość Optymalnie 50 stron 

znormalizowanego 

maszynopisu, czyli od 1800 do 

2000 znaków na stronę (ze 

spacjami) plus bibliografia i 

aneksy 

 

Optymalnie 80 stron 

znormalizowanego maszynopisu 

plus bibliografia i aneksy 

Forma pracy Raport z badania Opracowanie problemowe o 

charakterze poznawczym, które 

eksploruje nowe obszary 



zagadnień socjologicznych lub 

weryfikuje rozpoznane przez 

socjologię obszary wiedzy 

 

Charakter 

pracy 

Aplikacyjny lub badawczy 

(empiryczny lub w wyjątkowych 

sytuacjach teoretyczny) 

Badawczy: empiryczny lub 

teoretyczny 

 

PARAMETRY FORMALNE PREZENTACJI 

I POŁOWA PREZENTACJI 

Konceptualizacja tematu pracy, w tym uzasadnienie aplikacyjne lub poznawcze 

podjętego tematu, oraz: 

BADANIA ILOŚCIOWE BADANIA JAKOŚCIOWE 

Pełna operacjonalizacja wynikająca z 

nominalnie zdefiniowanych pojęć 

zawartych w hipotezach: wskaźniki, 

sposób rejestracji wskaźników (w 

badaniach ilościowych ze wskazaniem 

skal wraz z uzasadnieniem ich doboru 

oraz powiązania z późniejszymi 

metodami analizy), kryterium 

występowania zjawisk, o których 

mowa w hipotezach. 

Opis metody badawczej: w zakresie 

definicji próby i doboru jednostek 

empirycznych, sposobu przeprowadzenia 

badania, charakterystyki narzędzia 

gromadzenia danych i przygotowania ich 

do analizy oraz wykorzystana metoda 

analizy danych 

Opis metody badawczej: w zakresie 

definicji próby i doboru jednostek 

empirycznych, sposobu 

przeprowadzenia badania i 

charakterystyki narzędzia 

 

Opis kwestii etycznych związanych z 

gromadzeniem i analizą danych w 

zakresie podjętego tematu 

Opis kwestii etycznych związanych z 

gromadzeniem i analizą danych w 

zakresie podjętego tematu 

Struktura społeczno – demograficzna 

próby 
 

II POŁOWA PREZENTACJI 

W badaniach prowadzonych z użyciem metodologii badań ilościowych są prezentowane 

główne wnioski odnoszące się do hipotez, przy czym – w pracach empirycznych - każdy 

wniosek ma być uzasadniany konkretnymi danymi empirycznymi z odwołaniem do 

przyjętych operacjonalizacji (ewentualnie z przyjętymi zmianami w trakcie analizy 

wynikającymi z tworzenia nowych zmiennych wskaźnikowych), z uwzględnieniem 

charakterystyki społeczno-demograficznej próby oraz wynikającymi z niej ograniczeniami 

w zakresie wniosków ogólnych. 

W badaniach prowadzonych z użyciem metodologii badań jakościowych są prezentowane 

główne wnioski wyprowadzone z analizy danych jakościowych z odniesieniem do 

postawionego problemu badawczego i pytań szczegółowych oraz z odwołaniem się do 

kodów, hierarchii kodów wypracowanych w trakcie analizy (jeśli tą metodą był 

analizowany materiał empiryczny). 

W pracach o charakterze teoretycznym są prezentowane główne wnioski pozwalające 

ocenić, czy został rozwiązany postawiony problem z zakresu teorii socjologicznej lub 

społecznej, wraz z merytorycznym uzasadnieniem podjęcia tego problemu, jak również 

streszczeniem kolejnych obranych kroków i procedur konceptualnych, zreferowaniem 

aktualnego stanu wiedzy w oparciu o literaturę przedmiotu i osadzeniem wniosków 

pośród istniejących stanowisk. 

FORMULARZ RECENZJI I ZASADY OCENIANIA 

Zarówno recenzent (recenzenci), jak i promotor, oceniają poszczególne elementy pracy, 

przydzielając im (uznaną przez siebie za adekwatną do poziomu merytorycznego danego 

elementu) liczbę punktów z możliwego zakresu. Punkty są sumowane i na tej podstawie 



jest wystawiana ostateczna ocena wynikająca z ich liczby (zgodnie z załączoną 

kategoryzacją). 

Integralnym elementem formularza oceny, zamieszczonym w systemie APD, jest ta część 

dokumentu, w której opisane zostały formalne parametry pracy. Część ta stanowi 

materiał pomocniczy dla recenzentów i promotora, oceniających pracę. 

A. ASPEKTY FORMALNE PRACY (obligatoryjnie) 

1. Spełnia parametry formalne 

2. Spełnia z drobnymi uchybieniami parametry formalne 

3. Nie spełnia parametrów formalnych (uzasadnienie merytoryczne ze 

wskazaniem konkretnych uchybień formalnych) 

B. CHARAKTER PRACY (obligatoryjnie) 

1. Całkowicie zgodny z kierunkiem studiów  

2. Częściowo zgodny z kierunkiem studiów 

3. W pracy w ogóle brak elementów socjologicznych (uzasadnienie merytoryczne 

ze wskazaniem konkretnych powodów wystawienie takiej kwalifikacji pracy) 

C. OCENA MERYTORYCZNA (obligatoryjnie). Ocena jest dokonywana w odniesieniu 

do każdego z elementów pracy w kontekście podjętego tematu. Do każdego 

elementu zostaje przydzielony zakres punktów. Osobno jest oceniany poziom 

podstawowy, na którym uwzględniana jest poprawność pracy, a osobno poziom 

rozszerzony zawierający ocenę twórczej konceptualizacji i/lub ponadstandardowej 

biegłości analitycznej i/lub innowacyjnego podejścia do tematu. Punkty za poziom 

rozszerzony mogą być przydzielone pod warunkiem otrzymania przez studenta co 

najmniej połowy z przewidywanej liczby punktów z zakresu podstawowego. 

Uzasadnienie ma charakter syntetyczny i jest formułowane en block, z 

wyodrębnieniem części dotyczącej poziomu rozszerzonego (jeśli punkty za ten 

poziom zostały przydzielone). 

WYMIAR OCENY 

ZAKRES PUNKTÓW LICZBA PUNKTÓW UZASADNIENIE 

PODSTA
WOWY 

ROZSZE
RZONY 

RAZE
M 

PODSTAWO
WY 

ROZSZE
RZONY 

RAZEM 
 

Konceptualne ramy 
pracy 

0-25 
(13) 

0-5 0-30     

Metodyka i 
metodologia 

0-25 
(13) 

0-5 0-30     

Analizy 0-50 
(25) 

0-15 0-65     

Wnioski 0-20 
(10) 

0-5 0-25     

Razem 0-120 0-30 0-150     

W poniższej tabeli zostały zawarte progi punktowe uzyskane we wszystkich 

recenzowanych wymiarach, przełożone na oceny: 

ZAKRES 

PUNKTÓW 
OCENA 

0 - 60 Niedostateczna [2.0] 

61 - 80 Dostateczna [3.0] 

81 - 100 Dostateczna plus 

[3.5] 

101 - 120 Dobra [4.0] 

121 - 140 Dobra plus [4.5] 

141 - 150 Bardzo dobra [5.0] 

D. UWAGI (fakultatywnie). W tej sekcji, zarówno promotor, jak i recenzent, mogą 

zawrzeć wszystkie uwagi, które nie mieszczą się w formularzu, włącznie z 

dyrektywami dla studenta składającego egzamin dyplomowy. 

1. Niedopuszczalne jest przyznawanie jakichkolwiek punktów za metodologię i 

metodykę pracy w sytuacji, gdy zawiera ona elementarne błędy. Takie jak na 

przykład: 

BADANIA ILOŚCIOWE BADANIA JAKOŚCIOWE 

Statystyki dobrane wbrew założeniom 

nakładanym na dane i rozkłady 
Brak analizy materiału empirycznego 

Parametry próby uniemożliwiające opis Brak określenia metody analizy 



BADANIA ILOŚCIOWE BADANIA JAKOŚCIOWE 

statystyczny materiału empirycznego i/lub 

konsekwentnego jej stosowania 

Wnioski oparte na nieprawidłowo przeprowadzonych analizach 

2. Zgodność recenzji promotora i recenzenta z powyższymi zasadami podlega ocenie 
dokonywanej przez prodziekana ds. kształcenia. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje studentów, którzy rozpoczną seminarium 
dyplomowe nie wcześniej niż w semestrze letnim 2022/2023  

  



 
Uchwała Nr 73/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 października 2022 r.  

 

 
w sprawie zmian w Zespole ds. Jakości Kształcenia i Oceny Jakości Kształcenia 

 

 

Na podstawie § 38 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wprowadza się zmiany w uchwale nr 100/2020 r. powołuje się 

przedstawicielkę doktorantów mgr Anzhelikę Savchuk-Konarską w miejsce mgr Łukasza 

Cymbaluka w skład  Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Oceny Jakości Kształcenia Wydziału 
Nauk Społecznych na okres do końca kadencji w 2024 r. 

  

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



 

Uchwała Nr 72/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 września 2022 r.  

 

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu i zmian w strukturze 

Centrum Willego Brandta  

 

Na podstawie § 38 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

  

 § 1. Pozytywnie opiniuje się regulamin Centrum Willego Brandta oraz zmiany w 

strukturze. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 71/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 września 2022 r.  

w sprawie zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych  

 
Na podstawie § 38 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. Opiniuje się pozytywnie zawarcie w r. akad. 2022/23 umów cywilnoprawnych 

na prowadzenie zajęć dydaktycznych z następującymi osobami: dr Judyta Szkudlarek-

Pitak, mgr Patrycja Malinowska, dr Michał Włodarczyk, mgr Marcin Strzelecki, dr Olga 

Jastrzębska. 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



 

Uchwała Nr 70/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 września 2022 r.  

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek o zatrudnienie dr Joanny Giel w Instytucie 

Filozofii na stanowisku adiunkta badawczego w wymiarze ½ etatu. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 69/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 września 2022 r.  

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek o zatrudnienie dr Zbigniewa Mogiły w 

Instytucie Studiów Międzynarodowych na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego 

na okres 1 roku. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 68/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 września 2022 r.  

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek o zatrudnienie dr Kamila Cekiery w Katedrze 

Logiki i Metodologii Nauk na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego na okres 3 

lat. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 67/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 września 2022 r.  

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek o zatrudnienie prof. dr hab. Jana Krasickiego 

w Instytucie Filozofii na stanowisku profesora badawczego na okres od 29 września 2022 

r, do 30 września 2024 r. na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/10 etatu. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 66/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 września 2022 r.  

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek o zatrudnienie prof. dr hab. Elżbiety 

Stadtmüller w Instytucie Studiów Międzynarodowych na stanowisku profesora badawczo-

dydaktycznego na okres od 25 października 2022 r. do 30 września 2025 r. na podstawie 

umowy o pracę. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



 
Uchwała Nr 65/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 
w sprawie zmian w programie studiów 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 a Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się listy przedmiotów fakultatywnych i specjalizacyjnych na 

kierunków studiów Praca Socjalna od roku akademickiego 2022/23. 

 

  

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 
  



Uchwała Nr 64/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza czesnego za studia 

 

Na podstawie § 38 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się preliminarz czesnego w Instytucie Politologii za studia 

niestacjonarne w sem. zimowym r.akad. 2021/22. 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 
  



 
Uchwała Nr 63/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków motywacyjnych dla 

pracowników Wydziału Nauk Społecznych UWr z przychodów własnych 

wewnętrznych w 2022 roku. 

 
Na podstawie § 11 i nast. Zarządzenia Nr 28/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Zarządzenia Nr 38/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zasad 
gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk Społecznych: 

§1. 

1. Wnosi o przyznanie dodatków motywacyjnych wskazanym przez Dziekana WNS 

pracownikom Wydziału Nauk Społecznych. 

2. Wnioski w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników wraz z 

uzasadnieniem przedkładają Dziekanowi WNS: Prodziekani, dyrektorzy instytutów, 

kierownicy katedr, kierownik biblioteki wydziałowej. W przypadku Prodziekanów, 

pełnomocników Dziekana, przewodniczących rad dyscyplin oraz administracji wydziałowej 

wnioski w sprawie przyznania dodatków sporządza Dziekan. 

3. Całkowita kwota przeznaczona na dodatki motywacyjne dla pracowników WNS 

finansowana ze środków własnych wewnętrznych do 31 grudnia 2022 r. nie może 

przekroczyć 800 tys. złotych brutto.  

4. Łączna miesięczna kwota dodatku motywacyjnego brutto dla pracowników Wydziału 

nie może być wyższa niż: 

a) dla profesora – 2500 zł, 

b) dla profesora uczelni (Uniwersytetu) – 2200 zł, 

c) dla adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego – 2200 zł, 

d) dla adiunkta, starszego wykładowcy – 1800 zł, 

e) dla dyplomowanego bibliotekarza, dyplomowanego pracownika dokumentacji i 

informacji naukowej oraz pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – 3000 zł. 

5. Miesięczna kwota dodatku motywacyjnego brutto dla pracowników Wydziału, z tytułu 

pełnienia funkcji, dla pracowników będących nauczycielami akademickimi nie może być 

wyższa niż: 

- dla Dziekana – 3500 zł 

- dla Prodziekanów – 3000 zł 

- dla Przewodniczącego Rady Dyscypliny – 2500 zł 

- dla Wiceprzewodniczącego Rady Dyscypliny – 1500 zł 

- dla Dyrektora Instytutu / Kierownika Katedry – 2500 z 

- dla Zastępcy Dyrektora Instytutu / Kierownika Katedry – 2000 zł 

- dla pełnomocników Dziekana – 700 zł 

6. Dziekan może odmówić przyjęcia wniosku o dodatek motywacyjny, jeśli wniosek nie 

został dostatecznie umotywowany lub w przypadku przekroczenia kwot, o których mowa 

w pkt 3 i 4. 

7. Dziekan, uwzględniając poszerzony zakres obowiązków dydaktycznych i wyników 

ewaluacji działalności badawczej może zwiększyć wysokość dodatku motywacyjnego, w 

wysokości nie większej niż 30% kwoty wskazanej dla danego stanowiska pracy w punkcie 

4 lit. a-d, każdorazowo po uzyskaniu opinii Rady Wydziału i Rady właściwej dyscypliny 

naukowej.  

§2. 

Uchyla się uchwałę Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

25 lutego 2022 r. 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 



 
Uchwała Nr 62/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 

 

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 e Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 61/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 r. 

 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 e Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2021 rok. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 60/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 

w sprawie zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych  

 
Na podstawie § 38 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. Opiniuje się pozytywnie zawarcie w r. akad. 2022/23 umów cywilnoprawnych 

na prowadzenie zajęć dydaktycznych z następującymi osobami: dr Małgorzata Burnecka, 

dr Krystyna Baszak, mgr Małgorzata Bożyk, mgr Patryk Długosz, dr Paweł Falenta, dr 

Robert Florkowski, dr Stanisław Gireń, dr Robert Gwardyński, dr Łukasz Kuta, prof. dr 

hab. Zbigniew Kurcz, dr hab. Jan Maciejewski, mgr Tomasz Neumann, dr Wiesław 

Podkański, mgr Aleksandra Skowron, dr Jarosław Stelmach, dr inż. Robert Szandrocho, 

mgr Dorota Whitten, mgr Aleksandra Łagowska-Kozdraś, prof.dr hab. Zdzisław Julian 

Winnicki, prof. Anton Nanavov, prof. Joost Platje, prof. Laurel Wei, prof. Natalia 

Yakovenko, dr Adam Banaszkiewicz, dr Kamil Baraniuk, dr Karolina Chyla, dr Agnieszka 

Faron, dr Robert Foks, dr Tomasz Landmann, dr Julia Lesyk-Szkutnik, dr Barbara Lorenc-

Żelisko, dr Piotr Nowak, dr Veronica Russu, dr Michał Siekierka, dr Fabricio Borges 

Carrijo, mgr Marcin Adamczyk, mgr Paweł Brusiło, mgr Roksana Buczkowska-Czastka, 

mgr Klaudia Froch, mgr Beata Migaj, mgr Bartłomiej Ostrowski, mgr Sylwia Sowa, dr 

Marlena Piotrowska, dr Wojciech Wiejacki, dr Przemysław Zawada. 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



 

Uchwała Nr 59/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie urlopu naukowego 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§1. Popiera się wniosek o udzielenie dr. Jarosławowi Kotasowi urlopu naukowego od 1 

października 2022 r. do 31 lipca 2023 r. 

 

§. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 58/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie urlopu naukowego 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§1. Popiera się wniosek o udzielenie dr Renacie Kunert-Milcarz urlopu naukowego od 1 

października 2022 r. do 31 lipca 2023 r. 

 

§. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 57/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie urlopu naukowego 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§1. Popiera się wniosek o udzielenie dr hab. Monice Klimowicz urlopu naukowego od 1 

października 2022 r. do 31 lipca 2023 r. 

 

§. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 56/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek o zatrudnienie dr. Tomasza Woźniakowskiego 

w Instytucie Politologii na stanowisku adiunkta badawczego na okres od 1 sierpnia 2022 

r. do 31.07.2025 r. w ramach projektu NCN. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 55/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek o zatrudnienie dr Kamilli Biskupskiej na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Socjologii Pogranicza 

Instytutu Socjologii na czas określony 3 lat. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 54/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się przedłużenie zatrudnienia na czas nieokreślony dr 

Elżbiety Walerich, na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie 

Epistemologii i Filozofii Umysłu Instytutu Filozofii. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 53/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się zmiany w zatrudnieniu dr hab. Karoliny Borońskiej-

Hryniewieckiej, stanowisko badawcze od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. w 

związku z realizacją projektu badawczego. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 52/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2022 r.  

 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wstąpienie do Rektora o awans dr. Eli’ego Kramera na 

stanowisko profesora uczelni.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



 

Uchwała Nr 51/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 maja 2022 r.  

 

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów 

Pogranicza  

 

Na podstawie § 38 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

  

 § 1. Zatwierdza się Regulamin Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów 

Pogranicza (Zał. nr 1) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 51/2022 

 

REGULAMIN 

Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza   

§1 

1. Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza, zwany dalej „Ośrodkiem“, 

działa jako jednostka organizacyjna - pracownia - w ramach Instytutu Socjologii 

na Wydziale Nauk Społecznych, w skrócie WNS.  

2. Ośrodek jest jednostką naukowo-badawczą w strukturze Instytutu Socjologii, w 

skrócie IS.  

3. Ośrodek ma swoją siedzibę w Instytucie Socjologii UWr, ul. Koszarowa 3, budynek 

20, pok. 128, 51-149 Wrocław. 

§2 

Ośrodek w zakresie swojej działalności używa nazwy polskiej „Ośrodek Badań 

Regionalnych i Obszarów Pogranicza”, w skrócie OBROP lub nazwy w języku angielskim 

„The Centre for Regional and Borderlands Studies”, w skrócie CRBS.  

§3 

Cele Ośrodka: 

1. Rozwój nowych pól badawczych w zakresie badań regionalnych i obszarów 

pogranicza oraz refleksja teoretyczna i metodologiczna w studiach nad 

pograniczem; w szczególności w takich obszarach, jak:  

a) codzienne praktyki i lokalne narracje na pograniczach (analiza granic 

wyznaczonych przez pamięć historyczną i tożsamość lokalną, geopolityka 

pamięci, zaufanie społeczne, symboliczne wyznaczanie granic);  

b) procesy europeizacji regionów pogranicza (krytyczna ewaluacja procesów 

europeizacji, analiza polityki regionalnej UE, dyskursów politycznych i 

medialnych obrazów granic);  

c) wytyczanie i odtwarzanie granic jako proces inkluzji i ekskluzji społecznej 

(klasyfikacja grup społecznych na podstawie kategorii etnicznych, religijnych, 

gospodarczych, konstrukcja granic społecznych jako forma zarządzania 

społeczeństwem);  

d) społeczne konsekwencje wyznaczania, znoszenia i przywracania granic 

państwowych; obszary pogranicza jako strefy tranzytu i przestrzeń dla 

hybrydyzacji;  

e) wielokulturowość na pograniczach; kwestie praw człowieka a przekraczanie 

granic przez nielegalnych migrantów;  

f) sekurytyzacja granic a kwestie prywatności i ochrony danych osobowych;  

g) kierunki i saldo migracji;  

h) małżeństwa mieszane; konflikty społeczne i ich aktorzy; rozmiar i charakter 

przestępczości na pograniczach oraz społeczne oblicza polskich sąsiedztw; 

2. Kształtowanie ram i przedmiotu zainteresowań studiów nad granicami i 

pograniczami; 

3. Rozwój i koordynowanie projektów badawczych, wydawniczych i konferencyjnych 

w zakresie studiów nad granicami i pograniczami i możliwościami współpracy 

transgranicznej; 



4. Inicjowanie i koordynowanie współpracy z instytucjami naukowymi, 

samorządowymi i pozarządowymi w zakresie problematyki regionalnej i 

współpracy transgranicznej; 

5. Wzmocnienie międzynarodowej współpracy naukowej poprzez stworzenie sieci 

naukowo-badawczej o zasięgu krajowym i międzynarodowym; 

6. Zwiększenie potencjału badań stosowanych w jednostce poprzez współpracę z 

sektorem publicznym;  

7. Upowszechnianie i popularyzowanie wyników badań nad granicami i pograniczami 

w środowisku naukowym i otoczeniu społeczno-biznesowym.  

§ 4 

Cele Ośrodka są realizowane przez zespół Ośrodka we współpracy z 

pracownikami/pracowniczkami, doktorantami/doktorantkami i studentami/studentkami 

Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i innych ośrodków naukowych i badawczych.  

§5 

1. Kierownika lub kierowniczkę Ośrodka powołuje i odwołuje Rektor Uniwersytetu 

Wrocławskiego po zaopiniowaniu przez Radę IS na wniosek Dziekana WNS.  

2. Do zadań kierownika lub kierowniczki należy w szczególności:  

a) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz; 

b) wyznaczanie, w porozumieniu z zespołem i Radą Naukową, strategii naukowo-

badawczej i planów rozwoju Ośrodka;  

c) organizowanie pracy Ośrodka. 

§6 

1. Zespół Ośrodka stanowią pracownicy i pracowniczki OBROP oraz badaczki i 

badacze współpracujący z Ośrodkiem. 

2. Kandydat lub kandydatka na członka lub członkinię zespołu Ośrodka przedstawia 

opis planowanej działalności w ramach Ośrodka oraz wykaz dokonań naukowych 

związanych z profilem naukowym Ośrodka. 

3. Członkowie i członkinie zespołu Ośrodka prowadzą w OBROP-ie badania i 

uczestniczą w jego pracach. 

4. Członkowie i członkinie zespołu Ośrodka zobowiązani są do: 

a) aktywnego uczestnictwa w pracach naukowo-badawczych Ośrodka; 

b) promowania działalności Ośrodka. 

5. Na zasadach określonych w odrębnych aktach wewnętrznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego badaczki i badacze współpracujący z Ośrodkiem, którzy nie są 

pracownikami i pracowniczkami Uniwersytetu Wrocławskiego, mają prawo do:  

a) używania afiliacji Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów 

Pogranicza/IS/WNS/UWr;  

b) składania wniosków grantowych przez Ośrodek; 

c) organizowania wydarzeń naukowych w Ośrodku. 

§ 7 

1. Rada Naukowa Ośrodka stanowi organ doradczy Ośrodka oraz forum wymiany 

poglądów pomiędzy zespołem Ośrodka a członkiniami i członkami Rady. 

2. W skład Rady Naukowej Ośrodka wchodzą badaczki i badacze o uznanym 

dorobku naukowym z zakresu studiów nad granicami i pograniczami.  

3. Posiedzenia Rady Naukowej Ośrodka są zwoływane przez kierownika lub 

kierowniczkę Ośrodka w miarę potrzeb. 



4. Posiedzenia Rady Naukowej (zwołanie posiedzenia, rozpatrywanie spraw, 

głosowania i inne) mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, w tym środków zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami; 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych 

zasad bezpieczeństwa. 

5. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości zwołania posiedzenia w 

formie stacjonarnej lub zdalnej, Kierownik może zarządzić rozpatrzenie sprawy i 

głosowanie drogą obiegową przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. Do przyjęcia uchwały w trybie obiegowym niezbędna jest zgoda 

więcej niż połowy członków Zgromadzenia. 

§8 

Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetowych przyznawanych WNS w 

ramach środków otrzymywanych przez Uniwersytet Wrocławski oraz ze środków 

zewnętrznych (w wyniku uzyskanych grantów badawczych lub organizowanych wydarzeń 

naukowych). 

§ 9 

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane po zatwierdzeniu 

przez Rektora po zaopiniowaniu przez Radę Instytutu i Radę Wydziału na wniosek 

Dziekana WNS. 

  



 

Uchwała Nr 50/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 maja 2022 r.  

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wydziałowej Komisji Etyki 

Badań Naukowych  

 

Na podstawie § 38 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego , uchwały Senatu UWr. 68/2011 

Kodeks Wskazań Etycznych, mając na uwadze dobre obyczaje w nauce, Kodeks Etyki 

Pracownika Naukowego przyjęte przez Polską Akademię Nauk w 2012 r., Kodeks etyki 

socjologa, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje: 

 

  

 § 1. Wprowadza się zmiany w uchwałach nr 21/2015, nr 139/2018 w sprawie 

Regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. (Tekst jednolity, Regulamin Zał. nr 1) 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 50/2022 

 

REGULAMIN 

KOMISJI DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH 

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 

§ 1 

Powołanie i odwołanie członków Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

1. Komisja ds. Etyki Badań Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego (dalej: Komisja) wybierana jest przez Radę Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej: Radę Wydziału) na czas trwania 

kadencji władz Wydziału. 

2. Rada Wydziału wybiera członków Komisji w minimalnej liczbie zapewniającej 

reprezentację wszystkich dyscyplin naukowych afiliowanych przy Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie 30 dni od ukonstytuowania się 

władz wydziału nowej kadencji zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. 

3. Na członka komisji mogą kandydować wyłącznie osoby będące członkami Rady 

Wydziału i legitymujące się co najmniej stopniem doktora. 

4. Rada Wydziału odwołuje członków Komisji: 

a) na wniosek własny członka Komisji, lub 

b) na wniosek przewodniczącego Komisji, w przypadku gdy członek Komisji naruszy 

zasady etyczne obowiązujące go na mocy odrębnych przepisów, lub 

c) gdy członek Komisji utraci status członka Rady Wydziału. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji, niezależnie od przyczyny, Rada 

Wydziału przeprowadza wybory uzupełniające na nowego członka Komisji zgodnie z § 

1 pkt. 2 i 3. 

§ 2 

Tryb pracy Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych w razie potrzeby przez 

przewodniczącego Komisji lub na wniosek członka Komisji. 

2. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej przy 

zapewnieniu warunków do transmisji obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. 

3. Komisja podejmuje uchwały w drodze głosowania jawnego zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu komisji. 

4. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w terminie 

14 dni od dnia wyboru członków Komisji. 

5. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Komisji wybierają ze swojego grona, 

zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przewodniczącego Komisji. 

6. W razie uzasadnionej potrzeby członkowie Komisji wybierają ze swojego grona, 

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, sekretarza Komisji. 

§ 3 

Zadania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

1. Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych pod kątem ich 

zgodności z zasadami etyki w zakresie respektowania praw ochrony dóbr osobistych 

uczestników projektu badawczego (badających i badanych).  

2. Komisja opiniuje wyłącznie projekty badań pracowników etatowych i doktorantów 

afiliowanych przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Członek Komisji nie bierze udziału w procedurze opiniowania projektu badawczego, w 

którego przygotowanie jest zaangażowany osobiście. 

4. Komisja w drodze uchwały podejmuje decyzję o: 

a) wyrażeniu zgody na przeprowadzenie projektowanych badań, lub 



b) wyrażeniu warunkowej zgody na przeprowadzenie projektowanych badań po 

dokonaniu zmian w procedurze badawczej określonych w uchwale Komisji, lub 

c) niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie projektowanych badań. 

5. Opiniowane projekty naukowe mogą zostać zrealizowane na Wydziale Nauk 

Społecznych tylko po uzyskaniu zgody Komisji, o której mowa w § 3 ust. 4 lit. a lub 

b. 

6. Od decyzji Komisji określonej w § 3 ust. 4 lit. b lub c wnioskodawcy przysługuje 

odwołanie do komisji właściwej dla spraw oceny etycznego aspektu badań 

naukowych powołanej przy Uniwersytecie Wrocławskim. 

§ 4 

Tryb składania wniosków i kryteria ich oceny 

 

1. Zainteresowany badacz składa wniosek o wyrażanie opinii Komisji o projekcie 

badawczym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Wniosek składany jest w wersji elektronicznej – w formacie MS Word lub PDF – do 

przewodniczącego Komisji, który następnie przekazuje go – również drogą 

elektroniczną – pozostałym członkom Komisji. 

3. Poszczególne części wniosku są wypełniane w języku polskim lub języku angielskim. 

4. Komisja opiniuje wniosek, bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych. 

5. Każdy członek Komisji przekazuje drogą elektroniczną pozostałym członkom Komisji 

wstępną opinię na temat projektu nie później niż 2 dni robocze przed wyznaczonym 

terminem posiedzenia. Na podstawie wstępnych opinii przewodniczący lub sekretarz 

komisji sporządza projekt uchwały ws. wyrażenia opinii o projektowanym badaniu 

naukowym wraz z uzasadnieniem, przedstawiony do dyskusji na posiedzeniu Komisji. 

6. Komisja może zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku lub o 

wyjaśnienia. 

7. Komisja weryfikuje zgodność projektów badawczych ze standardami etycznymi, 

kierując się zwłaszcza zasadami określonymi przez Komisję ds. Etyki w Nauce 

Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektywami Narodowego Centrum Nauki i Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju. 

8. Komisja nie ocenia naukowej wartości projektowanych badań. 

  



ZAŁĄCZNIK  

 

WNIOSEK O WYRAŻENIE OPINII KOMISJI DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH 

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

O PROJEKTOWANYM BADANIU NAUKOWYM 

 

Część A: Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko kierownika projektu:  

Tytuł/stopień naukowy lub tytuł zawodowy: 

Wydział/instytut/katedra: 

Adres e-mail: 

 

Część B: Informacje o projekcie 

Tytuł projektu: 

Streszczenie projektu: 

Cel projektu: 

Metodologia badań: 

1. Narzędzia badawcze (np. nazwy i autorzy testów, kwestionariuszy, ankiet wraz z 

informacją o realnym czasie trwania badania; rodzaje wywiadów)1: 

2.  

2. Badania eksperymentalne (w tym: dokładny opis procedury eksperymentalnej, treść 

instrukcji maskującej, czas trwania badania, informacje przekazane badanym w trakcie 

sesji wyjaśniającej): 

3.  

Charakterystyka badanej próby (wiek badanych, liczba uczestników, sposób rekrutacji 

do badań itp.)2: 

 

Inne aspekty planowanych badań, które mogą budzić kontrowersje natury etycznej: 

 

  

 

Część C: Aspekty etyczne 

 TAK NIE 

1. 1. Badania z udziałem ludzi 

Czy planowane badania odbywają się z udziałem ludzi?   

Czy planowane badania polegają na aktywnej interwencji fizycznej lub 

psychologicznej dotyczącej uczestników badania? 
  

4. 2. Dane osobowe 

Czy planowane badania wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych?   

Czy w planowanych badaniach wykorzystywane będą dane osobowe 

pochodzące z innych źródeł niż podmiot realizujący badania? 
  

5. 3. Współpraca naukowa z krajami spoza Unii Europejskiej 

Czy działania związane z badaniami podejmowanymi w krajach spoza UE 

stanowić mogą ryzyko pojawienia się wątpliwości natury etycznej? 
  

Czy w badaniach planowane jest użycie lokalnych zasobów ludzkich,   

                                                 
1 Jeśli wnioskodawca nie korzysta z wystandaryzowanych i powszechnie używanych narzędzi badawczych, lecz posługuje się narzędziem stworzonym 

przez siebie bądź przetłumaczonym z języka obcego na użytek badań własnych, wymagane jest przedstawienie narzędzia jako załącznika do 

niniejszego formularza; w przypadku zbierania danych przy użyciu oryginalnego oprogramowania, skonstruowanego specjalnie na użytek badań 

własnych, wymagane jest załączenie dokładnego opisu procedury pozyskiwania i przechowywania danych. 
2 Wnioskodawca ma obowiązek poinformować osobę badaną o: celu badania, dobrowolności uczestnictwa w badaniach, poufności i/lub anonimowości 
danych, możliwości rezygnacji z udziału w badaniach bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji w każdym momencie badania; ma także obowiązek 

zapewnić, że zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. W przypadku badań eksperymentalnych wymienione powyżej 

aspekty instrukcji do badań pozostają takie same – z wyjątkiem kwestii ukrytego celu badań, który to cel badacz ma wówczas obowiązek ujawnić w 

trakcie sesji wyjaśniającej po przeprowadzeniu eksperymentu. 



kulturowych lub naturalnych? 

Czy w ramach badań planowany jest import lub eksport materiału 

badawczego z krajów spoza UE? 
  

Jeśli zaplanowane badania obejmują kraje o niskim lub średnim 

dochodzie: czy przewiduje się podział korzyści wynikających z realizacji 

projektu? 

  

Czy sytuacja w kraju spoza UE mogłaby narazić osoby biorące udział w 

badaniach na ryzyko? 
  

6. 4. Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo 

Czy planowane badania wymagają użycia czynników i warunków, które 

mogą być szkodliwe dla ludzi, w tym personelu badawczego? 
  

7. 5. Dziedzictwo kulturowe 

Czy w badaniach planowane jest użycie zasobów dziedzictwa 

kulturowego, w tym ludzi, flory i fauny, ich materialnych pozostałości, 

materialnych i niematerialnych wytworów kultury oraz obszarów 

chronionych ze względu na ich wartość kulturową? 

  

8. 6. Nadużycia i podwójne zastosowanie 

Czy planowane badania mogą potencjalnie być źródłem nadużyć, 

przestępstw, ataków terrorystycznych? 
  

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK na którekolwiek z pytań – opis 

działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z 

zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej: 

 

 

Załączniki: Formularze zgody na udział w badaniach3 

1. W przypadku osób małoletnich lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych 

wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych na 

uczestnictwo w badaniach, wyrażona podpisem na przygotowanym przez 

wnioskodawcę formularzu zgody. 

2. Aby uzyskać pozwolenie na wgląd w dane poufne, takie jak np. historia choroby 

osoby badanej bądź wywiad z jej lekarzem/terapeutą należy przygotować dwa 

formularze zgód: (1) formularz zgody na wgląd w dane poufne, określający 

precyzyjnie, jakie dane poufne będą przedmiotem zainteresowania wnioskodawcy i w 

jakim celu zamierza je wykorzystać; (2) formularz zgody na uczestnictwo w 

badaniach. 

3. W przypadku dokumentacji audiowizualnej należy przygotować formularz zgody na 

nagrywanie osoby badanej oraz – oddzielnie – formularz zgody na 

uczestnictwo w badaniach. 

 
Uwaga 1: Zgody powinny być napisane językiem prostym, zrozumiałym dla odbiorcy, zawierać podstawowe informacje o osobie, która będzie 

przeprowadzać badania, krótki i zrozumiały opis celu badania, stosowane metody; informację o poufności i/lub anonimowości danych, o możliwości 

wycofania się z badania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. 

Uwaga 2: Nie jest wymagana pisemna zgoda osoby pełnoletniej na udział w badaniach, jeśli badania te są anonimowe. 

 
  

                                                 
3 Przygotowane formularze, wymienione w punktach 1–3, należy przedłożyć jako załączniki do wniosku. 



Uchwała Nr 49/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 maja 2022 r.  

 

 

w sprawie rekomendacji kandydata do Rady Centrum Badania Opinii Społecznej 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§1. Rekomenduje się dr hab. Mateusza Błaszczyka prof. UWr. do Rady Centrum Badania 

Opinii Społecznej 

 

§. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 48/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 maja 2022 r.  

 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie urlopu naukowego 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§1. Popiera się wniosek o udzielenie prof. dr hab. Maciejowi Manikowskiemu urlopu 

naukowego od 1 października 2022 r. do 31 lipca 2023 r. 

 

§. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 47/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 maja 2022 r.  

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się zatrudnienie mgr Szymona Pilcha na stanowisku 

asystenta badawczego, na podstawie umowy o pracę, w wymiarze ½ etatu, na czas 

określony, w Instytucie Socjologii w Zakładzie Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki w 

ramach projektu Horizon Europe „INcrease Corporate political responsibility and 

Accountability (INCA)” (numer projektu 101061653, konkurs HORIZON-CL2-2021-

DEMOCRACY-01).  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 46/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 maja 2022 r.  

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się przedłużenie zatrudnienia dr Anny Cicheckiej na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej 

Instytutu Socjologii.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



 
 

Uchwała Nr 45/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 maja 2022 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się prof. dr hab. Wandę Patrzałek do zatrudnienia na 

stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony, w Instytucie Socjologii, w Zakładzie Zachowań Konsumenckich.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
 

  



Uchwała Nr 44/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r  

w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia na r.akad. 2022/2023 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2c Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się limity przyjęć na kierunki studiów prowadzone na Wydziale 

Nauk Społecznych dedykowanych wyłącznie kandydatom objętych specustawą - ustawą z 

dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa, na r.akad. 2022/23 Limity - Załącznik nr 1 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Alberski 
           podpis 

 

  



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

limity przyjęć na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych 

dedykowanych wyłącznie kandydatom objętych specustawą - ustawą z dnia 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa, na r.akad. 2022/23 

 

Kierunek studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

I 
stopnia/jed

n. 
magisterski

e 

II stopnia 

I 
stopnia/jedn

. 
magisterskie 

II stopnia 

Bezpieczeństwo narodowe UA – 12  UA – 6  

Bezpieczeństwo międzynarodowe  UA – 8  UA – 4 

Dyplomacja europejska UA – 5 UA – 4   

Europeistyka UA – 5 UA – 2   

European Studies, specjalność: 
EU Politics (studia w języku 

angielskim) 

  UA – 2   

Filozofia UA – 6 UA – 3 UA – 3 UA – 2 

Global Communication (studia w 
języku angielskim) 

 UA –2   

Politologia UA – 9 UA – 6   

Politologia (studia w języku 
angielskim) 

UA –1 UA –1   

Praca socjalna UA –7 UA –5   

Socjologia UA –9 UA –6   

Socjologia, specjalność: 
intercultural mediation (studia w 
języku angielskim) 

 UA –5   

Socjologia ekonomiczna UA –8 UA –5   



Socjologia grup dyspozycyjnych UA –6 UA –5   

Stosunki międzynarodowe UA – 10 UA – 9 UA – 6 UA – 4 

Stosunki międzynarodowe, 
specjalność: global studies 
(studia w języku angielskim) 

UA – 3 UA – 3   

Zarządzanie bezpieczeństwem 
państwa 

 UA – 6  UA –3 

Zarządzanie migracjami UA – 5    

Zarządzania projektami 

społecznymi 
UA –10 UA – 6 UA – 3 UA – 3 

 

 
 

  



Uchwała Nr 43/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia na r.akad. 2022/2023 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2c Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się limity przyjęć dla kandydatów przyjmowanych na podstawie 

potwierdzania efektów uczenia się, na r.akad. 2022/23 Limity - Załącznik nr 1 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Alberski 
           podpis 

 

  



 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 43/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

limity przyjęć dla kandydatów przyjmowanych na podstawie potwierdzania 

efektów uczenia się, na r.akad. 2022/23 

 

Kierunek studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

I 
stopnia/jed

n. 

magisterski
e 

II stopnia 

I 
stopnia/jedn

. 
magisterskie 

II stopnia 

Bezpieczeństwo narodowe PEU - 2  PEU - 2  

Bezpieczeństwo międzynarodowe  PEU - 2  PEU - 2 

Dyplomacja europejska 
 

PEU – 2 
 

PEU – 1 
  

Europeistyka 
 

PEU - 1 
 

PEU - 1 
  

European Studies, specjalność: 
EU Politics (studia w języku 
angielskim) 

 
  

PEU - 1 
  

Filozofia PEU - 1 PEU - 1 PEU - 1 PEU - 1 

Global Communication (studia w 
języku angielskim) 

 PEU - 2   

Politologia PEU -1 PEU -1   

Politologia (studia w języku 
angielskim) 

PEU -1 PEU -1   

Praca socjalna PEU -1 PEU -1   

Socjologia PEU -1 PEU -1   

Socjologia, specjalność: 
intercultural mediation (studia w 
języku angielskim) 

 PEU -1   

Socjologia ekonomiczna PEU -1 PEU -1   

Socjologia grup dyspozycyjnych PEU -1 PEU -1   



Stosunki międzynarodowe PEU - 2 PEU - 2 PEU - 2 PEU - 2 

Stosunki międzynarodowe, 
specjalność: global studies 
(studia w języku angielskim) 

PEU - 2 PEU - 2   

Zarządzanie bezpieczeństwem 
państwa 

 PEU - 1  PEU - 1 

Zarządzanie migracjami  PEU - 1   

Zarządzania projektami 

społecznymi 
PEU - 1 PEU - 1 PEU - 1 PEU - 1 

 

  



 
Uchwała Nr 42/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 

zatwierdzenie zasad przeprowadzania egzaminów licencjackich i magisterskich  

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. Zatwierdza się zasady przeprowadzania egzaminów licencjackich i 

magisterskich na wszystkich kierunkach prowadzonych w Instytucie Studiów 

Międzynarodowych w roku akademickim 2021/2022 

 

  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Alberski 
           podpis 

 
  



Uchwała Nr 41/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zniesienia studiów podyplomowych 
 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 a Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora o zniesienie od roku akademickiego 2022/23 

studiów podyplomowych:  

Studia Podyplomowe Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (Zarządzenie nr 

50/2002);  

Studia Podyplomowe Lobbingu i Strategicznego Planowania Społecznego – Zarządzenie 

nr 16/2009;  

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania w Sytuacjach 

Kryzysowych – Zarządzenie nr 17/2009; 

Studia Podyplomowe Komunikacji Marketingowej – Zarządzenie nr 15/2009;  

Studia Podyplomowe Wiedzy o Europie – Zarządzenia nr 32/1992, 28/1994;  

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Energetyczne – Zarządzenie nr 40/2010;  

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Transeuropejskie w Sytuacjach Kryzysowych 

Zarządzenie nr 26/2010;  

Studia Podyplomowe Międzykulturowość w Zarządzaniu – Zarządzenie nr 42/2010; 

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Filozoficzno-Etyczne – Zarządzenia nr 47/2004, 

61/2004; 

Studia Podyplomowe Filozofii – Zarządzenie nr 55/1997;  

Studia Podyplomowe dla Pracowników Samorządu Terytorialnego – Zarządzenie nr 

14/2003 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Alberski 
           podpis 

  



Uchwała Nr 40/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 
 

w sprawie zmian w programie studiów 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 a Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora o uruchomienie od roku akademickiego 2022/23 

specjalności Filozofia  Nauki na studiach stacjonarnych II stopnia Filozofii 

 

 § 2. Pozytywnie opiniuje się zmiany w programie kształcenia na kierunku Filozofia 

studia I i II stopnia, obowiązujące od roku akademickiego 2022/23. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Przewodniczący Rady 

       prof. dr hab. Robert Alberski 
           podpis 

  



 

 
Uchwała Nr 39/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie uszczegółowień do Regulaminu Studiów 

 

Na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37/2021 z dnia 21 

kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, zarządza 

się co następuje: 

 

 

§ 4 ust. 1 pkt 12 

6. Za zgodą prowadzącego zajęcia student ma prawo do uzyskiwania zaliczeń i 

zdawania egzaminów w terminach wcześniejszych niż przewiduje plan studiów, o 

ile spełni wszystkie warunki przewidziane w sylabusie przedmiotu (ponadto uiści 

odpowiednie opłaty za usługi edukacyjne, jeśli są wymagane). Formę i termin 

zaliczenia lub egzaminu ustala prowadzący zajęcia. Egzamin w terminie 

wcześniejszym niż przewiduje plan studiów traktowany jest jako egzamin 

podstawowy (zgodnie z § 27 ust. 4).  

 

7. Student może ubiegać się o Indywidualną organizację studiów (IOS), jeśli w 

formie pisemnej zwróci się do Prodziekana ds. kształcenia WNS. Uzasadniony i 

udokumentowany wniosek, zaopiniowany przez właściwego dyrektora 

Instytutu/Katedry, należy złożyć do Dziekanatu WNS nie później niż 10 dni 

roboczych od rozpoczęcia semestru. Indywidualna organizacja studiów (IOS) 

przyznawana jest na jeden semestr i pozwala na indywidualne ustalenie sposobów 

realizacji efektów uczenia się przewidzianych dla danego modułu studiów (zajęcia 

lub grupy) oraz indywidualne ustalenie formy i terminu weryfikacji efektów 

uczenia się (egzaminów, zaliczeń).  

O IOS może ubiegać się: 

7) student wychowujący dziecko, 

8) student studiujący jednocześnie na dwóch kierunkach lub specjalnościach, 

9) student przyjeżdżający do Uczelni w ramach wymiany międzyuczelnianej, 

10) student powracający do Uczelni po wymianie międzyuczelnianej, 

11) student ze stwierdzoną niepełnosprawnością, 

12) student będący w innej szczególnej sytuacji, pod warunkiem jej pisemnego 

uzasadnienia i udokumentowania. 

 

8. Warunkiem przyznania IOS jest uzyskanie średniej ocen z ostatniego semestru nie 

mniejszej niż 4,5. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może odstąpić od tego 

warunku. IOS może być przyznany od drugiego semestru odpowiedniego toku 

studiów. 

9. O indywidualną organizację studiów mogą ubiegać się studenci studiów 

stacjonarnych. 

10. Wniosek o IOS stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

 

§ 4 ust. 1 pkt 13 

9. Student może ubiegać się o indywidualny program i plan studiów (IPS), jeśli w 

formie pisemnej zwróci się do Prodziekana ds. kształcenia WNS. Uzasadniony i 

udokumentowany wniosek, zaopiniowany przez właściwego dyrektora Instytutu 



(kierownika Katedry) oraz opiekuna naukowego wraz projektem IPS, należy złożyć 

do Dziekanatu WNS nie później niż 10 dni roboczych od rozpoczęcia semestru.  

10. O IPS może wnioskować student, który ukończył pierwszy rok studiów pierwszego 

stopnia lub pierwszy semestr studiów drugiego stopnia i uzyskał średnią ocen ze 

wszystkich zaliczonych semestrów co najmniej 4,5. 

11. W uzasadnionych przypadkach, o IPS może ubiegać się student ze stwierdzoną 

niepełnosprawnością. 

12. Dyrektor/Kierownik jednostki w porozumieniu z Dziekanem i studentem wskazuje 

opiekuna naukowego dla studiującego według IPS. Opiekunem naukowym może 

być pracownik WNS posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.  

13. Student wraz z opiekunem ustalają indywidualny program studiów, w tym plan 

studiów tak, by spełniał wymagania wynikające z efektów uczenia się na danym 

kierunku i etapie studiów. W planie mogą zostać ujęte przedmioty 

ponadprogramowe realizowane poza właściwym dla studenta kierunkiem studiów. 

14. Zasady realizacji zajęć objętych IPS należy każdorazowo uzgadniać z 

prowadzącym je nauczycielem akademickim, nie później jednak niż 14 dni od 

rozpoczęcia zajęć. 

15. Indywidualny program i plan studiów, zatwierdzony przez Dziekana, może być 

zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, np. wycofania zajęć z oferty, braku miejsc 

na zajęciach, itp. 

16. IPS przyznawany jest na pełny rok akademicki. 

 

§ 17 ust. 3 

Jeśli liczba zgłoszeń na zajęcia przekracza maksymalny limit uczestników w 

grupie, o przyjęciu do danej grupy decyduje dziekan WNS na wniosek właściwego 

dyrektora Instytutu (kierownika Katedry). 

 

§ 34 ust. 2 

4. Minimalna liczba punktów kredytowych, jaką student musi uzyskać, aby otrzymać 

zgodę na wpis warunkowy na następny semestr, wynosi 10 ECTS.  

Sumaryczny deficyt punktów ECTS w toku studiów ustala się na poziomie do 20 

punktów kredytowych. 

5. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20, 

określa się 10 ECTS jako minimalną liczbę punktów kredytowych, jaką student 

musi uzyskać, aby otrzymać zgodę na wpis warunkowy na następny semestr. 

Nie określa się dopuszczalnego sumarycznego deficytu punktów ECTS. 

6. W przypadkach opisanych w pkt. 1 i 2 student jest wpisany na semestr wyższy, 

chyba że złożył w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej pisemną 

rezygnację z kontynuowania studiów na wyższym semestrze lub rezygnację ze 

studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan na pisemny wniosek studenta. 

 

§ 35 ust. 2 

2. Minimalna liczba punktów kredytowych, jaką student musi uzyskać, aby otrzymać 

zgodę na powtórny wpis na ten sam semestr, wynosi 8 ECTS.  

§ 36 ust. 1 pkt 2 

6. Zmiana formy studiów może nastąpić wyłącznie w oparciu o pisemny wniosek 

wraz uzasadnieniem złożony przez studenta do Prodziekana ds. kształcenia WNS. 

7. Wniosek w sprawie zmiany formy studiów student może złożyć po zaliczeniu 

dwóch semestrów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, co najmniej na 

miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego semestru/roku akademickiego. W 



szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek studenta, Prodziekan ds. 

kształcenia może ten termin przedłużyć. 

8. Zgoda na zmianę formy studiów ze studiów niestacjonarnych na studia 

stacjonarne może otrzymać student, którego średnia ocen ze wszystkich 

zaliczonych semestrów wynosi co najmniej 4,25. 

9. Przy wyrażeniu zgody na zmianę formy studiów ze studiów stacjonarnych na 

studia niestacjonarne nie bierze się pod uwagę wymagań, o których jest mowa 

w pkt 2. 

10. W przypadku zmiany formy studiów student jest zobowiązany do uzupełninia 

różnic programowych, jeśli takie występują. W decyzji o zmianie formy studiów 

Prodziekan ds. kształcenia wyznacza terminy i sposoby zaliczenia przedmiotów do 

uzupełnienia. 

 

§ 41 ust. 4 

Dziekan może odmówić zgody na reaktywację w sytuacji, gdy: 

7. Student nie złożył wniosku o reaktywację co najmniej na miesiąc przed 

rozpoczęciem semestru/roku akademickiego. 

8. Student był już wcześniej reaktywowany na ten sam kierunek. W szczególnie 

uzasadnionych przez studenta przypadkach (np. zdrowotnych), które zaistniały w 

okresie studiowania po podjęciu pierwszej reaktywacji, Dziekan może odstąpić od 

tej reguły i wyrazić zgodę na reaktywację. 

9. Student nie uregulował wszystkich należności finansowych powstałych przed 

skreśleniem z listy studentów. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Traci ważność uchwała Rady Wydziału Nauk 

Społecznych nr 109/2019 z dnia 27 września 2019 r. 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 
podpis 

  



 
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 39/2022 
Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 

…..……………………………. 

miejscowość, data 

……………………………. 

imię i nazwisko 

............................................. 

kierunek studiów i specjalność 

............................................. 

rok, semestr i stopień studiów 

studia stacjonarne / niestacjonarne* 

............................................. 

numer albumu 

 

Dziekan Wydziału Nauk 

Społecznych 

 
 

Wniosek o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów (IOS) 
 

Zgodnie z §4 ust.1, pkt. 12, Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim z dnia 21 

kwietnia 2021 r., zwracam się z prośbą o udzielenie zgody na indywidualną organizację 

studiów (IOS) w semestrze………………………. w roku akademickim………… 

Prośbę swą motywuję 

…………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. 

Z wyrazami szacunku 

........................................ 

Załączniki**: 

 tabela z wykazem form zaliczenia przedmiotów uzgodnionych z prowadzącymi (obowiązkowo). 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………... 



 

* niepotrzebne skreślić  

** zaznaczyć odpowiednią kratkę  

…..……………………………. 

miejscowość, data 

……………………………. 

imię i nazwisko 

............................................. 

kierunek studiów i specjalność 

............................................. 

rok, semestr i stopień studiów 

studia stacjonarne / niestacjonarne* 

............................................. 

numer albumu 

 

 

Tabela 

 

* niepotrzebne skreślić  
1W tabeli należy uwzględnić te zajęcia, w przypadku których student ubiega się o zmiany w organizacji studiów. Nie ma 

formalnych przeciwwskazań, aby student jedne z zajęć zaliczał w sposób indywidualny, a w drugich uczestniczył na 

zasadach ogólnych. 
1 Brak opinii nauczyciela akademickiego prowadzącego dane zajęcia oznacza, że student w przypadku tych zajęć jest 

zobowiązany uczestniczyć w nich na zasadach ogólnych. 
  

                                                 
4W tabeli należy uwzględnić te zajęcia, w przypadku których student ubiega się o zmiany w organizacji studiów. Nie ma 

formalnych przeciwwskazań, aby student jedne z zajęć zaliczał w sposób indywidualny, a w drugich uczestniczył na 

zasadach ogólnych. 
5 Brak opinii nauczyciela akademickiego prowadzącego dane zajęcia oznacza, że student w przypadku tych zajęć jest 

zobowiązany uczestniczyć w nich na zasadach ogólnych. 

ZAJĘCIA
4
 IMIĘ I NAZWISKO 

OSOBY PROWADZĄCEJ 
TRYB I 

WARUNKI 

ZALICZENIA 

TERMIN 

ZALICZENIA 

OPINIA I 

PODPIS
5
OSOBY 

PROWADZĄCEJ 

     

     

     

     



Uchwała Nr 38/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 
 

w sprawie likwidacji Pracowni 

 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora o likwidację Pracowni Studiów nad Religiami w 

Instytucie Filozofii. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 37/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 
 

w sprawie zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych  

 
Na podstawie § 38 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. Opiniuje się pozytywnie zawarcie w sem. letnim r.akad. 2021/22 umów 

cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych z następującymi osobami:  

dr Ihor Hurak, dr Oleksandr Kuchyk. 

 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



 
Uchwała Nr 36.3/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Negatywnie opiniuje się dr Monikę Wójtę-Kempę do zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony, w Instytucie Socjologii, w Zakładzie Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury 

Instytutu Socjologii.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
 

  



 

Uchwała Nr 36.2/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Negatywnie opiniuje się dr Michała Mielczarka do zatrudnienia na stanowisku 

adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas określony, w 

Instytucie Socjologii, w Zakładzie Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury Instytutu Socjologii.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
 

  



 

Uchwała Nr 36.1/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr Stanisława Krawczyka do zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony, w Instytucie Socjologii, w Zakładzie Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury 

Instytutu Socjologii.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
 

  



Uchwała Nr 35/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się przedłużenie zatrudnienia dr Piotra Łukomskiego na 

czas nieokreślony w Zakładzie Teorii Polityki Instytutu Politologii. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 
 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 



Uchwała Nr 34/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się przedłużenie zatrudnienia dr Jarosława Stróżyka na 

czas nieokreślony w Zakładzie Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP Instytutu 

Studiów Międzynarodowych.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 
 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 



Uchwała Nr 33/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 marca 2022 r. 

 

w sprawie uszczegółowienia zasad, kryteriów oceny okresowej nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk Społecznych 
 

 

Na podstawie § 5. 3 ZARZĄDZENIA Nr 30/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu 

dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się uszczegółowienia zasad, kryteriów oceny okresowej nauczycieli 

akademickich w obszarze działalności dydaktycznej i organizacyjnej. Zał. nr 1 
 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Zał. nr 1 do Uchwały Nr 33/2022 

z dnia 25 marca 2022 r. 

uszczegółowienia kryteriów ustalania oceny za działalność 

dydaktyczną  pracowników WNS zatrudnionych na stanowiskach 
badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych 

 
 Kryterium oceny Kryteria szczegółowe WNS Punkt

y 

1 Zakres prowadzonych 

zajęć dydaktycznych 
 

Pracownik realizował 

wymagane/przydzielone pensum  
Pracownik realizował nadgodziny  
Pracownik prowadził zajęcia na 

studiach anglojęzycznych 
Pracownik aktualizował sylabusy 

przedmiotów w ustalonym terminie 
oraz uzupełniał informacje o 
przedmiocie w systemie USOS 

Pracownik był promotorem 
magistrów, licencjatów w  okresie 

objętym oceną 
(za promotorstwo prac w j. 

angielskim przyznawany jest 
dodatkowy punkt)  
Pracownik był recenzentem  prac 

magisterskich, licencjackich; dotyczy 
także recenzji przygotowanych przez 

promotora (za recenzowanie prac w 
j. angielskim przyznawany jest 
dodatkowy punkt) 

Pracownik przewodniczył komisji 
dyplomowej (licencjackiej, 

magisterskiej)  
Pracownik realizował pobyt w uczelni 
polskiej/ zagranicznej w celach 

dydaktycznych w ramach programów 
międzynarodowych np.  Fulbright , 

NAWA,   Erasmus 

5 

 
2 

1 

 

 
2 

 
 

 
 
2 (+1 

) 
 

 
 
 

1 
(+1) 

 
 
 

 
 

1 
 
2 

2 Średnie oceny z ankiet 

studenckich lub 
doktoranckich dla 
poszczególnych 

przedmiotów oraz 
odpowiedzi na pytania 

otwarte udzielone przez 
studentów i doktorantów z 
uwzględnieniem liczby 

ankiet* 

3,01-3,5 

3,51-4,0 
4,01-4,5 
4,5 1– 4,75 

4,76-5,0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3 Wnioski z hospitacji zajęć Pozytywna ocena z hospitacji 

Pozytywna z zastrzeżeniami  

2 

1 

4 Innowacyjność zajęć 

dydaktycznych określona 

Pracownik zastosował nowe metod 

nauczania  

2 

 



odniesieniem (cytatem) do 
sylabusów zajęć lub 
wskazana w ankietach 

studenckich/doktoranckich
; odniesienie do sylabusa  

Pracownik organizował wizyty 
studyjne dla studentów 
Pracownik przygotował własne 

materiały 
i narzędzia do zajęć wykraczające 

poza podstawę określoną w 
sylabusie 
Pracownik realizował zajęcia 

dydaktyczne we współpracy z 
interesariuszami UWr 

1 
 
1 

 
 

1 

5 Udział w rozwoju oferty 
dydaktycznej jednostki, w 

tym wkład w tworzenie 
nowych programów 
nauczania** 

Pracownik opracował  koncepcję 
nowych przedmiotów obowiązkowych 

lub fakultatywnych wraz z 
sylabusami 
Pracownik brał udział  w radzie 

programowej danego kierunku 
studiów 

i/lub  
udział w Kierunkowym Zespole ds. 
jakości kształcenia 

i/lub 
udział w Wydziałowym Zespole ds. 

jakości kształcenia 
Pracownik opracował koncepcję 

studiów podyplomowych   

Pracownik wdrożył koncepcję 

studiów podyplomowych 

Pracownik kierował studiami 

podyplomowymi 

2 

 
 

1 
 

 
1 
 

 
1 

 

1 
 

1 

 

1 

6 Inne formy działalności 
dydaktycznej lub na rzecz 
dydaktyki wskazane przez 

pracownika w arkuszu 
oceny okresowej. 

Pracownik opublikował pracę 
dotycząca dydaktyki 
Pracownik był  autorem lub 

współautorem innych 
opublikowanych materiałów 

dydaktycznych (studia przypadków; 
materiały źródłowe, etc.) 
Pracownik był redaktorem skryptu, 

podręcznika/rozdziału do 
podręcznika  

Pracownik pełnił indywidualną opiekę 
nad studentami w ramach 
programów prowadzonych w UWr 

(np., Erasmus, Most,  Program im. L. 
Kirklanda)  

Pracownik sprawował funkcję 
opiekuna praktyk 
Pracownik prowadził zajęcia w  

ramach tutoringu  
Pracownik sprawował opiekę 

merytoryczną nad inicjatywami 
studenckimi, w tym kołami 

1 
 
 

1 

 

 

1 

 
 

1 
 
 

 
1 

 
1 
 

 
 

1 
 
 



naukowymi 
Pracownik brał udział w pracach 
zespołu przygotowującego projekty 

edukacyjne w ramach  konkursów 
międzynarodowych/ krajowych / 

uczelnianych  

 
1 

* Warunkiem ustalenia oceny ankietowej jest udział w badaniu ankietowym co najmniej 

40%  studentów lub doktorantów uprawnionych do uczestnictwa w danych zajęciach 

dydaktycznych. Jeżeli w okresie objętym oceną okresową żadne badania ankietowe, 

odnoszące się do danego nauczyciela akademickiego, nie spełnią wymogu 40%  

wypełnienia,  kryterium oceny wynikającej z badania ankietowego studentów i 

doktorantów w zakresie realizacji obowiązków będzie pominięte i nie liczy się do oceny.  

Suma punktów koniecznych do uzyskania oceny pozytywnej/ wyróżniającej zostaje 

pomniejszona o 5.  

** kryterium nie obejmuje asystentów, wykładowców i lektorów 

Punkty dla poszczególnych kryteriów szczegółowych przyznaje się tylko w 

takiej wartości w jakiej występują (jeśli wartość wynosi 5, to przyznajemy 5 pkt 

lub 0). 

Punkty WNS 

(uwzględniające 

kryterium 2) 

Punkty skala rektorska ocena 

mniej niż 13 2,0 negatywna 

13 2,5 pozytywna 

14-17 3,0 pozytywna 

18-21 3,5 pozytywna 

22-25 4,0 pozytywna 

26-29 4,5 pozytywna 

30-33 5,0 pozytywna 

Powyżej 34  6,0 (skala: WNS) wyróżniająca 

 
Punkty WNS bez 

kryterium 2  

Punkty skala rektorska ocena 

mniej niż 12 2,0 negatywna 

12 2,5 pozytywna 

13-16 3,0 pozytywna 

17- 19 3,5 pozytywna 

20 - 22 4,0 pozytywna 

23 -26 4,5 pozytywna 

27 -30 5,0 pozytywna 

Powyżej 31 6,0 (skala: WNS) wyróżniająca 

Skala ocen dla asystentów, wykładowców i lektorów 
Punkty WNS  Punkty skala rektorska ocena 

Mniej niż 10 2,0 negatywna 

10 2,5 pozytywna 

11-13 3,0 pozytywna 

14-17 3,5 pozytywna 

18-20 4,0 pozytywna 

21-24 4,5 pozytywna 

25-27 5,0 pozytywna 

28- 37 - wyróżniająca 



punkty bez kryterium 2 Punkty skala rektorska ocena 

Mniej niż 10 2,0 negatywna 

10 2,5 pozytywna 

11-13 3,0 pozytywna 

14-17 3,5 pozytywna 

18-20 4,0 pozytywna 

21-24 4,5 pozytywna 

25-27 5,0 pozytywna 

28- 37 - wyróżniająca 
Ocenę wyróżniającą otrzymuje pracownik wykazujący się ponadprzeciętną działalnością 

dydaktyczną  

Ocenę pozytywną otrzymuje pracownik wywiązujący się z obowiązków dydaktycznych 

właściwych dla stanowiska  

Ocenę negatywną  otrzymuje pracownik, który nie wywiązał się z obowiązków 

dydaktycznych właściwych dla jego stanowiska oraz otrzymał negatywne oceny 

studentów, w sytuacji, gdy do oceny pracowniczej zostało włączone kryterium 2.  

 
uszczegółowienia kryteriów ustalania oceny za działalność 

organizacyjną  pracowników WNS zatrudnionych na stanowiskach 
badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych 

 
 Kryterium oceny Kryteria szczegółowe WNS Punkty 

1 Działalność na rzecz Uniwersytetu i 
w gremiach organizujących 

działalność naukową w skali 
Uniwersytetu, kraju i zagranicą (w 

tym tworzenie nowych kierunków 
studiów, specjalności, rozwijanie 

współpracy ze środowiskiem 
społecznym lub gospodarczym, 
działalność w organizacjach i 

towarzystwach naukowych oraz 
innych ciałach wykonujących ważne 

zadania organizacyjne) 

Pełnienie funkcji  

- rektora  

- prorektora  

- dziekana WNS  

- Prodziekana 

- Przewodniczącego Rady 

Dyscypliny  

- Wiceprzewodniczącego 

Rady Dyscypliny 
Pełnienie funkcji dyrektora 

instytutu/ kierownika 

katedry/kierownika zakładu   

- wicedyrektora instytutu/ 

wice kierownika katedry 

Pełnienie funkcji kierownika 

kolegium szkoły doktorskiej 
(studiów doktoranckich 

Pełnomocnik Rektora  

Pełnomocnik dziekana  

Pełnomocnik dyrektora/ 

koordynator praktyk/ 

programu Erasmus etc. 

Udział w pracach komisji 

rektorskich  

- dziekańskich  

- dyrektorskich 

- i innych  

Inna działalność 

 
5 

4 

3 

3 

3 

 
2 

 
 
 

2 
 

 
 
 

 

1 

 

 
1 

 

 

 

 

 

1 

 



niewymieniona w kryterium 

1  

1 

 

2 Działalność na rzecz 

upowszechniania nauki poprzez 
zaangażowanie w organizację i 

realizację projektów, np. Dolnośląski 
Festiwal Nauki, współpraca ze 
szkołami, olimpiady, wykłady 

zewnętrzne; 

Organizacja i prowadzenie 

zajęć (seminariów, 
warsztatów, warsztatów) 

adresowanych do 
społeczności 
uniwersyteckiej i odbiorcy 

zewnętrznego 
Prowadzenie zajęć 

(seminariów, warsztatów, 
spotkań, wizyt studyjnych) 
dla młodzieży szkolnej 

Organizacja/lub i udział w 
organizacji olimpiady 

przedmiotowej  
Inna działalność 

niewymieniona w kryterium 

2 

1 

 
 
 

 
 

1 
 
 

 
1 

 
 
1 

3 Udział w organizowaniu konferencji 
naukowych, w szczególności 

międzynarodowych; 

Kierowanie pracami zespołu 
organizującego konferencję 

krajową 
Kierowanie pracami zespołu 

organizującego konferencję 
międzynarodową 

Udział w pracach zespołu 
organizującego konferencję 
krajową 

Udział w pracach zespołu 
organizującego konferencję 

międzynarodową 
Inna działalność 

niewymieniona w kryterium 

3 

2 
 

 
 

3 

 
 

 
1 

 
 
2 

 
 
1 

4 Wszelkie inne formy aktywności 
organizacyjnej mającej wpływ na 

popularyzowanie osiągnięć i 
budowanie reputacji Uniwersytetu w 

środowisku lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym  

Udział w pracach zespołów 
eksperckich (komisjach) o 

zasięgu lokalnym, 
regionalnym i krajowym 

Udział w pracach zespołów 
eksperckich (komisjach) o 
charakterze 

międzynarodowym 
Pełnienie funkcji z wyboru w 

organizacjach 
reprezentujących dyscyplinę 
o zasięgu krajowym (np. 

PTNP; PTKS; etc.) 
Pełnienie funkcji z wyboru w 

organizacjach 
reprezentujących dyscyplinę 
o zasięgu 

2 
 

 
 

3 
 
 

 
 

 
 
 

3 
 

 
 
1 



międzynarodowym 
Organizacja kursów 
związanych z kształceniem 

kompetencji dydaktycznych 
Inna działalność 

niewymieniona w punkcie 4 

 
 
1 

5 Inne formy działalności 
organizacyjnej wskazane przez 

pracownika w arkuszu oceny 
okresowej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 

2*; 

Pełnienie funkcji opiekuna 
roku 

Pełnienie funkcji opiekuna 
koła naukowego  

Inne formy działalności 
organizacyjnej  

1 

1 

 
1 

6 Rozwój kompetencji naukowych, w 
tym udział w konferencjach, 
sympozjach (prowadzenie lub bierny 

udział), uczestnictwo w warsztatach 
naukowych, staże naukowe; 

Organizacja szkół letnich, 
warsztatów,  
wizyt studyjnych 

stażów naukowych 
udział w konferencjach, 

sympozjach, warsztatach  
Inna działalność 

2 
 
1 

1 
1 

 
1 

7 Uczestnictwo w stażach 

dydaktycznych i rozwój kompetencji 
dydaktycznych, w tym związanych z 
wykorzystaniem nowoczesnych 

narzędzi i technologii cyfrowych 

pobyt w uczelni polskiej/ 

zagranicznej w celach 
szkoleniowych 
uczestnictwo w kursach 

związanych z kształceniem 
kompetencji dydaktycznych 

(w tym nowoczesnych 
narzędzi i technologii 
cyfrowych) 

Inna działalność 

niewymieniona w punkcie 7 

2 

 
 
 

1 
 

 
 
 

1 

8 Rozwój kompetencji miękkich, w 
szczególności związanych z 
komunikacją i zarządzaniem 

zespołami 

udział w kursach i 
szkoleniach z zakresu 
kompetencji miękkich i 

zarządzania zespołami 
Inna działalność 

niewymieniona w punkcie 8 

1 
 
 

 
1 

9  uczestnictwo w kursach, 
szkoleniach, warsztatach i innych 

formach rozwoju kompetencji 
zawodowych, w tym kompetencji 

zarządczych 

uczestnictwo w kursach, 
szkoleniach, warsztatach i 

innych formach rozwoju 
kompetencji zawodowych, 

w tym kompetencji 
zarządczych 
Inna działalność 

niewymieniona w punkcie 9 

1 
 

 
 

 
1 



*Ocenie okresowej podlega działalność i osiągnięcia nauczyciela akademickiego związane 

z wykonywaniem obowiązków w ramach stosunku pracy na Uniwersytecie. Dodatkowa 

aktywność, niezwiązana bezpośrednio z pracą na Uniwersytecie, może być wzięta pod 

uwagę pod warunkiem, że przyczynia się do podnoszenia kompetencji zawodowych osoby 

ocenianej i powiększania jej dorobku zawodowego lub z innych powodów ma znaczenie 

dla Uniwersytetu. 

Punkty dla poszczególnych kryteriów szczegółowych przyznaje się tylko w 

takiej wartości w jakiej występują (jeśli wartość wynosi 5, to przyznajemy 5 pkt 

lub 0). 

Do uzyskania oceny pozytywnej możliwe jest zdobycie minimum 6 punktów z kryteriów 

2-9. 

Osoby spełniające kryterium 1. otrzymują dodatkowe punkty wliczające się do oceny 

pracowniczej. 

 
Punkty skala WNS Punkty skala rektorska ocena 

mniej niż 6 2,0 negatywna 

6 2,5 pozytywna 

7 3,0 pozytywna 

8 3,5 pozytywna 

9 4,0 pozytywna 

10 4,5 pozytywna 

11 5,0 pozytywna 

Powyżej 11 6,0 (skala WNS) wyróżniająca 
 

 

  



 
Uchwała Nr 32/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 marca 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza czesnego za studia 

 

Na podstawie § 38 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się preliminarz czesnego w Instytucie Filozofii za studia 

niestacjonarne w sem. zimowym r.akad. 2021/22. 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 31/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 marca 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza czesnego za studia 

 

Na podstawie § 38 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się preliminarz czesnego w Instytucie Studiów Międzynarodowych 

za studia niestacjonarne w sem. letnim r.akad. 2021/22. 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 30/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 
w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wnioskuje się do Rektora o zawieszenie rekrutacji na studia II stopnia, 

socjologia - urban studies na r.akad. 2022/2023. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 29/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 
w sprawie wyrażenie opinii dot. przekształcenia Kolegium Międzyobszarowych 

Studiów Indywidualnych UWr. w Kolegium Międzydziedzinowych Studiów 

Indywidualnych UWr. 
 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się przekształcenie Kolegium Międzyobszarowych Studiów 

Indywidualnych UWr. w Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych UWr. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



 
Uchwała Nr 28/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 
w sprawie zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych  

 
Na podstawie § 38 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. Opiniuje się pozytywnie zawarcie w sem. letnim r.akad. 2021/22 umów 

cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych z następującymi osobami:  

Prof. Bibek Chand, Dr Michał Siekierka, Dr Kamil Baraniuk, Mgr Gabriela Kochan, Mgr 

Edyta Stępczak. 

 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



 
Uchwała Nr 27/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 
W sprawie zatwierdzenia zasad przeprowadzania egzaminu magisterskiego 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się zasady przeprowadzenia egzaminu magisterskiego na kierunku 

MA in Global Communication na Wydziale Nauk Społecznych. Zał. nr 1 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Zał. nr 1 do Uchwały Nr 27/2022 

 

Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego na kierunku Global 

Communication na Wydziale Nauk Społecznych (WNS) 

1.Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego na Uniwersytecie Wrocławskim 

reguluje Uchwała Nr 37/2021Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 

2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.  

2.Warunkiem przystąpienia do egzaminu magisterskiego jest: - zaliczenie wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych objętych programem studiów kierunku MA in Global 

Communication oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS (uznanych przez 

Dziekana Wydziału Nauk Społecznych);-uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za 

pracę magisterską;  

-rejestracja pracy magisterskiej w systemie APD i złożenie jej do Dziekanatu WNS wraz z 

wymaganymi dokumentami w regulaminowym terminie. 

3.Temat pracy magisterskiej nie może być tożsamy z tematem pracy licencjackiej 

studenta/studentki. Objętość i format pracy ustala promotor/promotorka pracy. Praca 

magisterska nie może być jednak krótsza niż 60 stron standardowego komputeropisu 

(czcionka12, odstęp 1,5; około 30 wersów na stronie) i nie dłuższa niż 110 stron. 

4.Pracęmagisterską student/studentka przedkłada w uzgodnionym z 

promotorem/promotorką terminie, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów, 

uwzględniając procedurę związaną z systemem Archiwizacji Prac Dyplomowych przyjętą 

przez Radę Wydziału Nauk Społecznych. 

5.Wszystkie prace dyplomowe są sprawdzane w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.   

6.Egzamin magisterski odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana WNS. 

7.Egzamin odbywa się przed powołaną przez Dziekana WNS Komisją w składzie zgodnym 

z Uchwałą Nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w 

sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. 

8.Egzamin magisterski jest potwierdzeniem posiadania wiedzy, umiejętności i 

kompetencji określonych w profilu absolwenta i w efektach uczenia siędla kierunku Global 

Communication. 9.Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym.  

10.Egzamin magisterski składa się z dwóch części: w części pierwszej student/studentka 

przedstawia krótko założenia pracy magisterskiej i może odpowiedzieć na pytania 

zawarte w recenzjach; w drugiej części odpowiadana trzy pytania spośród zawartych 

poniżej(wybór losowy). 

11.Ocena z części drugiej egzaminu to średnia z odpowiedzi na trzy pytania. Metody 

wyliczania pozostałych ocen zostały zawarte w Uchwale Nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie 

Wrocławskim. 

Rules for the MA Examination Procedure for the MA in Global Communication  

1.The rules for the MA Examination procedure are introduced by Resolution No. 37/2021 

of the Senate of the University of Wrocław of April 21, 2021on the Rules and Regulations 

of Studies at the University of Wrocław 

2.In order to take a diploma examination, a student must:-pass all compulsory subjects 

included in the program of study of MA in Global    Communication and obtain the 

appropriate number of ECTS points (recognized bythe Dean of the Faculty);  

-obtain a grade of at least "satisfactory" for the MA dissertation,  

-register the MA dissertation in APD system and deliver it to the Dean’s Office of the 

Social Sciences Faculty with all the required documentation and in line with the 

prescribed period; 

3.The theme of the MA dissertation must not be identical with the theme of the student’s 

BA thesis. The supervisor of the dissertation decides on its volume and form. MA 

dissertation must not be shorter than 60 pages of a standard computer page size (font 

12; space 1,5;about 30 lines on a page) and not longer than 110 pages.  

4.Student submits the MA dissertation on the day agreed on with the supervisor, but not 

later than in the end of the last term of studies, in line with the procedure in the APD 

system, accepted by the Social Sciences Faculty Council.  

5.All the MA dissertations are checked using the JSA anti-plagiarism software. 



6.MA examination takes place on the day set by the Dean of the Social Sciences Faculty.  

7.The MA examination takes place before a commission appointed by the Dean of the 

Social Sciences Faculty, in line with the Resolution No. 37/2021 of the Senate of the 

University of Wrocław of April 21, 2021on the Rules and Regulations of Studies at the 

University of Wrocław. 

8.The MA examination confirms the knowledge, skills and competences defined in the 

graduate’s profile and in the learning effects matrix for MA in Global Communication. 

9.MA examination is an oral examination. 

10.MA examination consists of two parts: in the first part the student presents shortly 

the basic assumptions of the MA dissertation and s/he can answer the reviewers’ 

questions; in the second part the student answers three questions, presented 

below(random choice).  

11.The grade for the second part of the examination is the arithmetic mean of the grades 

earned for each of the questions separately. The methods for calculating the other grades 

in MA examination procedure are explained in the Resolution No. 37/2021 of the Senate 

of the University of Wrocław of April 21, 2021 on the Rules and Regulations of Studies at 

the University of Wrocław. 

  



 
Uchwała Nr 26/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 
w sprawie powołania komisji ds. opracowania szczegółowych kryteriów oceny działalności 

i osiągnięć dydaktycznych oraz organizacyjnych nauczycieli akademickich na Wydziale 

Nauk Społecznych 

 

Na podstawie § 38 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

§ 1. Powołuje się komisję ds. opracowania szczegółowych kryteriów oceny działalności i 

osiągnięć dydaktycznych oraz organizacyjnych nauczycieli akademickich na Wydziale 

Nauk Społecznych w składzie: dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz - przewodnicząca, 

członkowie: dr hab. Marzena Cichosz, dr Artur Drzewicki, dr hab. Paweł Korobczak, dr 

hab. Kamilla Dolińska, dr Elżbieta Magner, dr hab. Rafał Juchnowski 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 25/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia przelicznika w rozliczaniu zajęć regularnych 

prowadzonych bez dodatkowego wynagrodzenia w języku obcym niebędących 

lektoratami na studiach stacjonarnych I,  II oraz III stopnia. 

 

Na podstawie § 38.1 pkt 1 i pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz § 43.2 pkt 2 i pkt 

3 i § 43.3 Regulaminu Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Wydziału Nauk Społecznych: 

 

1. Wprowadza przelicznik 1,4 dla rozliczenia zajęć regularnych prowadzonych na 

Wydziale Nauk Społecznych w języku obcym niebędących lektoratami na studiach 

stacjonarnych I, II stopnia oraz III stopnia. 

2. Dodatkowe koszty wynikające z zastosowania przelicznika zostaną sfinansowane ze 

środków pochodzących z opłat za studia w języku angielskim pozostających w 

dyspozycji jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Społecznych.  

3. Za prowadzenie zajęć w języku angielskim na Wydziale Nauk Społecznych nie 

przysługują dodatki motywacyjne i zadaniowe przewidziane w Zarządzeniu Nr 28/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 

4. Kwoty należne pracownikom WNS za prowadzenie zajęć w języku angielskim zostaną 

wypłacone w terminie przewidzianym dla rozliczenia godzin nadliczbowych, po złożeniu 

i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania zajęć dydaktycznych. 

5. Rada Wydziału zobowiązuje Dziekana Wydziału Nauk Społecznych do wprowadzenia w 

drodze zarządzenia, po uzyskaniu zgody Rektora, współczynnika przeliczeniowego i 

dokonania rozliczenia zajęć prowadzonych w języku angielskim, według zasad 

opisanych w pkt 1-4, poczynając od roku akademickiego 2021/2022.  

 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 24/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków motywacyjnych dla 

pracowników Wydziału Nauk Społecznych UWr z przychodów własnych 

wewnętrznych w 2022 roku. 

 

Na podstawie § 11 i nast. Zarządzenia Nr 28/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzenia Nr 38/2020 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk Społecznych: 

 

1. Wnosi o przyznanie dodatków motywacyjnych wskazanym przez Dziekana WNS 

pracownikom Wydziału Nauk Społecznych. 

2. Wnioski w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników wraz z 

uzasadnieniem przedkładają Dziekanowi WNS: Prodziekani, dyrektorzy instytutów, 

kierownicy katedr, kierownik biblioteki wydziałowej. W przypadku Prodziekanów, 

pełnomocników Dziekana, przewodniczących rad dyscyplin oraz administracji wydziałowej 

wnioski w sprawie przyznania dodatków sporządza Dziekan. 

3. Całkowita kwota przeznaczona na dodatki motywacyjne dla pracowników WNS 

finansowana ze środków własnych wewnętrznych do 30 czerwca 2022 r. nie może 

przekroczyć 400 tys. złotych brutto.  

4. Łączna miesięczna kwota dodatku motywacyjnego brutto dla pracowników Wydziału 

nie może być wyższa niż: 

a) dla profesora – 2500 zł, 

b) dla profesora uczelni (Uniwersytetu) – 2200 zł, 

c) dla adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego – 2200 zł, 

d) dla adiunkta, starszego wykładowcy – 1800 zł, 

e) dla dyplomowanego bibliotekarza, dyplomowanego pracownika dokumentacji i 

informacji naukowej oraz pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – 3000 zł. 

5. Miesięczna kwota dodatku motywacyjnego brutto dla pracowników Wydziału, z tytułu 

pełnienia funkcji, dla pracowników będących nauczycielami akademickimi nie może być 

wyższa niż: 

- dla Dziekana – 3500 zł 

- dla Prodziekanów – 3000 zł 

- dla Przewodniczącego Rady Dyscypliny – 2500 zł 

- dla Wiceprzewodniczącego Rady Dyscypliny – 1500 zł 

- dla Dyrektora Instytutu / Kierownika Katedry – 2500 z 

- dla Zastępcy Dyrektora Instytutu / Kierownika Katedry – 2000 zł 

- dla pełnomocników Dziekana – 700 zł 

6. Dziekan może odmówić przyjęcia wniosku o dodatek motywacyjny, jeśli wniosek nie 

został dostatecznie umotywowany lub w przypadku przekroczenia kwot, o których mowa 

w pkt 3 i 4. 

7. Dziekan, uwzględniając poszerzony zakres obowiązków dydaktycznych i wyników 

ewaluacji działalności badawczej może zwiększyć wysokość dodatku motywacyjnego, w 

wysokości nie większej niż 30% kwoty wskazanej dla danego stanowiska pracy w punkcie 

4 lit. a-d, każdorazowo po uzyskaniu opinii Rady Wydziału i Rady właściwej dyscypliny 

naukowej.  

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski  



 

Uchwała Nr 23/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie urlopu naukowego 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§1. Udziela się poparcia wnioskowi o udzielenie dr hab. Ewie Kwiatkowskiej urlopu 

naukowego od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. 

 

§. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



 

Uchwała Nr 22/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się zatrudnienie Stypendysty NAWA prof. Victora 

Shadurskiego na rocznym stażu badawczym w ISM UWr. w okresie 1.03.2022 - 

28.02.2023.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

 
 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



 

 
Uchwała Nr 21/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii nt. uzupełnienia listy przedmiotów do wyboru  

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje uzupełnienie listy przedmiotów do wyboru na kierunku 

dyplomacja europejska studia pierwszego i drugiego stopnia od semestru letniego 

2021/22. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 20/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii nt. tematów prac magisterskich 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się tematy prac magisterskich studentów MA in Global 

Communication na r. akad. 2022/23. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 19/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia niestacjonarne 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wnioskuje się do Rektora o zawieszenie rekrutacji na niestacjonarne studia I 

stopnia socjologia, socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych, praca 

socjalna i II stopnia socjologia, socjologia grup dyspozycyjnych na r. akad. 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 18/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia niestacjonarne 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wnioskuje się do Rektora o zawieszenie rekrutacji na niestacjonarne studia I i 

II na kierunku studiów dyplomacja europejska na r. akad. 2022/23. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 17/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia niestacjonarne 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wnioskuje się do Rektora o zawieszenie rekrutacji na niestacjonarne studia I i 

II na kierunku studiów politologia na r. akad. 2022/23. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 16/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia niestacjonarne 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wnioskuje się do Rektora o zawieszenie rekrutacji na niestacjonarne studia I: 

socjologia, socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych, praca socjalna oraz 

II stopnia: socjologia, socjologia grup dyspozycyjnych na r. akad. 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 

  



Uchwała Nr 15/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

 
w sprawie warunków rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia 

rozpoczynające się w r.akad. 2026/27 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 f Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. Ustala się zasady rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia I stopnia 

rozpoczynające się w r.akad. 2026/27. 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 14/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 
w sprawie warunków rekrutacji na studia 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 f Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Ustala się zasady rekrutacji na studia na r. akad. 2023/24 na wszystkie 

kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych. 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 13/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia na r.akad. 2022/2023 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2c Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się limity przyjęć na studia na r. akad. 2022/23 na kierunki 

studiów: 

Bezpieczeństwo narodowe: studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I stopnia; 

Bezpieczeństwo międzynarodowe: studia stacjonarne II stopnia, studia niestacjonarne II 

stopnia;  

Dyplomacja europejska: studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia; 

Europeistyka: studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia; 

European Studies, specjalność: EU Regional Policy (studia w języku angielskim) studia II 

stopnia; 

Filozofia: studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia; 

Global Communication (studia w języku angielskim), studia stacjonarne II stopnia; 

Politologia: studia stacjonarne I i II stopnia; 

Politologia studia w języku angielskim stacjonarne I i II stopnia; 

Praca socjalna studia stacjonarne I i II stopnia; 

Socjologia: studia stacjonarne I i II stopnia; 

Socjologia, specjalność intercultural mediation, studia stacjonarne II stopnia; 

Socjologia ekonomiczna studia stacjonarne I i II stopnia;  

Socjologia grup dyspozycyjnych studia stacjonarne I i II stopnia;  

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II 

stopnia; 

Stosunki międzynarodowe specjalność global studies (studia w języku angielskim) studia 

stacjonarne I i II stopnia;  

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia;  

Zarządzanie migracjami studia stacjonarne I stopnia; 

Zarządzanie projektami społecznymi studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I 

i II stopnia. 

Limity - Załącznik nr 1 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Zał. Nr 1 do uchwały 13/2022 

Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Wrocławskim 
w roku akademickim 2022/2023  

 

L
p
. 

Kierunek studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

I stopnia/jedn. 
magisterskie 

II stopnia 
I stopnia/jedn. 
magisterskie 

II stopnia 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Bezpieczeństwo narodowe 

120, w tym: 
NM – 110 

SM–2 
C - 8 

(limit min. 15) 

 

60, w tym: 
NM – 57 
SM – 2 
C - 1 

(limit min. 10) 

 

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe 

 

80, w tym: 
DP - 60 
DZ – 10 
C - 10 

(limit min. 15) 

 

40, w tym: 
DP - 20 
DZ – 5 
C - 15 

(limit min.12) 

Dyplomacja europejska 

75, w tym: 
NM - 68 
SM – 2 
C - 5 

(limit min. 15) 

50, w tym: 
DP - 40 
DZ – 5 
C - 5 

(limit min. 15) 

45, w tym: 
NM – 37 
SM – 3 
C - 5 

(limit min. 10) 

25, w tym: 
DP - 20 
DZ – 3  
C - 2 

(limit min. 10) 

Europeistyka 

60, w tym: 
NM - 53 
SM – 2 
C - 5 

(limit min. 12) 

35, w tym: 
DP - 28 
DZ – 2 
C - 5 

(limit min. 10) 

35, w tym: 
NM – 27 
SM – 3 
C - 5 

(limit min. 12) 

35, w tym: 
DP - 26 
DZ – 4 
C - 5 

(limit min. 10) 

European Studies, specjalność: 
EU Politics (studia w języku 
angielskim) 

 
25, w tym: 

C - 20 
(limit min. 5)  

  

Filozofia 

60, w tym: 
NM – 56 
SM – 2 
C - 2 

(limit min. 12) 

35, w tym: 
DP - 25 
DZ – 5 
C - 5 

(limit min. 8) 

30, w tym: 
NM – 20 
SM – 5 
C - 5 

(limit min. 12) 

25, w tym: 
DP - 15 
DZ – 5 
C - 5 

(limit min. 8) 

Global Communication (studia w 
języku angielskim) 

 

30, w tym: 
DP - 5  
DZ – 2 
C - 23 

(limit min. 15) 

  

Politologia 

90, w tym: 
NM – 85 
SM – 1 
C - 4 

(limit min. 15) 

60, w tym: 
DP -  57 
DZ – 1 
C- 2 

(limit min. 15 10) 

  

Politologia (studia w języku 
angielskim) 

30, w tym: 
C - 25 

(limit min. 5) 

30, w tym: 
C - 25 

(limit min. 5) 
  

Praca socjalna 

72, w tym: 
NM - 68 
SM – 3 
C - 1 

(limit min. 15) 

48, w tym: 
DP -  40 
DZ – 4 
C - 4 

(limit min. 15) 

  

Socjologia 

96, w tym: 
NM - 88 
SM – 2 
C - 6 

(limit min. 15) 

60, w tym: 
DP - 52 
DZ – 4 
C - 4 

(limit min. 15) 

, w tym: 
NM -  
SM –  
C -  

(limit min. ) 

, w tym: 
DP -  
DZ –  
C -  

(limit min. ) 



Socjologia, specjalność: 

intercultural mediation (studia w 
języku angielskim) 

 

60, w tym: 

C - 52 
(limit min. 4) 

  

Socjologia, specjalność: urban 
studies (studia w języku 
angielskim)  

 
, w tym: 

C - 
(limit min. ) 

  

Socjologia ekonomiczna 

80, w tym: 
NM - 74 
SM – 2 
C - 4 

(limit min. 15) 

48, w tym: 
DP – 40 
DZ – 4 
C - 4 

(limit min. 15) 

, w tym: 
NM -  
SM –  
C -  

(limit min. ) 

, w tym: 
DP –  
DZ –  
C -  

(limit min. ) 

Socjologia grup dyspozycyjnych 

64, w tym: 
NM – 60 
SM – 2 
C - 2 

(limit min. 15) 

48, w tym: 
DP -  40 
DZ – 4 
C - 4 

(limit min. 15) 

, w tym: 
NM –  
SM –  
C -  

(limit min. ) 

, w tym: 
DP -   
DZ –  
C -  

(limit min. ) 

Stosunki międzynarodowe 

100, w tym: 
NM - 88 
SM – 2 
C - 10 

(limit min. 15) 

90, w tym: 
DP - 70 
DZ -  8 
C - 12 

(limit min. 15) 

65, w tym: 
NM – 58 
SM – 2 
C - 5 

 (limit min. 12) 

40, w tym: 
DP - 20  
DZ – 5 
C - 15 

(limit min. 10) 

Stosunki międzynarodowe, 

specjalność: global studies 
(studia w języku angielskim) 

30, w tym: 

C - 28 
(limit min. 5) 

30, w tym: 

C - 25 
(limit min. 5) 

  

Zarządzanie bezpieczeństwem 
państwa 

 

60, w tym: 
DP - 58 

DZ -  1 
C - 1 

(limit min. 15) 

 

30, w tym: 
DP - 28 

DZ – 1 
C - 1  

(limit min. 15) 

Zarządzanie migracjami 

60, w tym: 

NM – 53 
SM – 2 
C – 5 

(limit min. 15) 

   

Zarządzania projektami 
społecznymi 

100, w tym: 
NM - 95 
SM – 1 
C - 4 

(limit min. 15) 

60, w tym: 
DP - 58 
DZ – 1 
C - 1 

(limit min. 15) 

30, w tym: 
NM – 25 
SM – 4 
C - 1 

 (limit min. 15) 

30, w tym: 
DP - 28 
DZ – 1 
C - 1 

(limit min. 15) 

 
  



 

Uchwała Nr 12/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych  

 
Na podstawie § 38 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. Opiniuje się pozytywnie zawarcie w r.akad. 2021/22 umów cywilnoprawnych 

na prowadzenie zajęć dydaktycznych z następującymi osobami: dr Przemysław Zawada,  

mgr Mariusz Marszałkowski 

 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 11/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza czesnego za studia 

 

Na podstawie § 38 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się preliminarz czesnego w Instytucie Politologii za studia 

niestacjonarne i anglojęzyczne na r.akad. 2021/22. 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 10/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza czesnego za studia 

 

Na podstawie § 38 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się preliminarz czesnego w Instytucie Socjologii za studia 

niestacjonarne i anglojęzyczne na r.akad. 2021/22. 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 9.4/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zmiany nazwy Zakładu 

 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora o zmianę nazwy Zakładu Socjologii Ogólnej na 

Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki w Instytucie Socjologii. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 9.3/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie utworzenia Zakładu 

 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora o utworzenie Zakładu Socjologii Bezpieczeństwa i 

Edukacji w Instytucie Socjologii. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 9.2/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie likwidacji Zakładu 

 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora o likwidację Zakładu Socjologii Edukacji w 

Instytucie Socjologii. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 9.1/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie likwidacji Zakładu 

 

 

 
Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora o likwidację Zakładu Socjologii Grup 

Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Wydziału głosowanie jawne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 8/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie przejęcia funkcji wydawcy przez Uniwersytet Wrocławski Wydział 

Nauk Społecznych czasopisma naukowego pt.: „Praktyka Teoretyczna 

 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5  Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wnioskuje się do Rektora UWr. o zawarcie umowy z Rektorem UAM  o 

przejęcie przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego od Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, funkcji wydawcy czasopisma naukowego pt.: 

„Praktyka Teoretyczna”, wpisanego do Rejestru Dzienników i Czasopism prowadzonego 

przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny, zarejestrowanego pod numerem 

ISSN 2081-8130. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 7/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia prowizorium na 2022 r. 

 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 e Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się prowizorium budżetowe Wydziału Nauk Społecznych U.Wr. na 

2022 r. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych, uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

  



Uchwała Nr 6.3/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr Norberta Tomaszewskiego do zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony, w Instytucie Politologii, w Zakładzie Badań Aktywności Politycznej i 

Społecznej.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 6.2/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr hab. Magdalenę Mikołajczyk do zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony, w Instytucie Politologii, w Zakładzie Badań Aktywności Politycznej i 

Społecznej.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 6.1/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr Katarzynę Domagałę do zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony, w Instytucie Politologii, w Zakładzie Badań Aktywności Politycznej i 

Społecznej.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 5.3/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Negatywnie opiniuje się dr Radosława Michalskiego do zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony, w Instytucie Politologii, w Zakładzie Systemów Politycznych i 

Administracyjnych.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 5.2/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr hab. Magdalenę Mikołajczyk do zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony, w Instytucie Politologii, w Zakładzie Systemów Politycznych i 

Administracyjnych.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 5.1/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr Katarzynę Domagałę do zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony, w Instytucie Politologii, w Zakładzie Systemów Politycznych i 

Administracyjnych.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 4.3/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr Wojciecha Ufla do zatrudnienia na stanowisku 

adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas określony, w 

Instytucie Politologii, w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 4.2/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr hab. Magdalenę Mikołajczyk do zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony, w Instytucie Politologii, w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 4.1/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr Katarzynę Domagałę do zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony, w Instytucie Politologii, w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 3.3/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr Melih Sever’a do zatrudnienia na stanowisku 

adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas określony 2 lat, 

w Instytucie Socjologii, w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 3.2/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr Pawła Kamińskiego do zatrudnienia na stanowisku 

adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas określony 2 lat, 

w Instytucie Socjologii, w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 3.1/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr Aleksandrę Drabinę-Różewicz do zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony 2 lat, w Instytucie Socjologii, w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 2/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr Aleksandrę Drabinę-Różewicz do zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

określony 2 lat, w Instytucie Socjologii, w Zakładzie Socjologii Płci i Rodziny.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 
  



Uchwała Nr 1/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 d Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się dr Eli Kramera do przedłużenia zatrudnienia na 

stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony, w Instytucie Filozofii.  

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Wydziału głosowanie tajne, uchwałę przyjęto większością głosów 

 

     Przewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych 

       Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

       prof. dr hab. Robert Alberski 

           podpis 

 


