
 

UCHWAŁA Nr 139/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 października 2013 r. 
 

w sprawie obchodów 70-lecia  
przekształcenia Uniwersytetu Wrocławskiego  

w polską państwową szkołę akademicką 
 
 
Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 22 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 62  
ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.  
poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1.1. W 2011 roku społeczność akademicka Uniwersytetu Wrocławskiego obchodziła  
200-lecie utworzenia państwowego uniwersytetu we Wrocławiu – Universitas litterarum 
Wratislaviensis. Honorowymi patronami tych obchodów byli prezydenci Polski i Niemiec, którzy 
wzięli udział w głównej uroczystości jubileuszowej w dniu 15 listopada 2011 roku. Dzięki 
odbytym z tej okazji seminariom i konferencjom naukowym znacznie wzrosła nasza wiedza  
o dorobku Uniwersytetu Wrocławskiego w XIX i XX wieku, o jego wkładzie w kulturę 
europejską i światową. Ukazały się już pierwsze publikacje dokumentujące naukowy plon tego 
jubileuszu.   

2. W 2015 roku przypada kolejna ważna rocznica – 70-lecie przekształcenia 
Uniwersytetu Wrocławskiego w polską państwową szkołę akademicką. Należy ją godnie uczcić, 
nie szczędząc sił i środków. Rocznica ta jest okazją do dokonania bilansu powojennej historii 
naszej uczelni, ze wszystkimi jej wzlotami i upadkami, do przypomnienia wielu wybitnych ludzi, 
którzy związali z nią swoje naukowe kariery. Jest ona także okazją do podsumowania 
naukowego i dydaktycznego dorobku uczelni oraz nakreślenia perspektyw jej rozwoju w stale 
zmieniającym się świecie.  

3. Wzywamy całą społeczność akademicką Uniwersytetu Wrocławskiego, pracowników, 
doktorantów i studentów, do włączenia się w przedsięwzięcia planowane z okazji jubileuszu. 
Opracowaniem ich kalendarium zajmie się Komitet Organizacyjny Obchodów 70-lecia 
Przekształcenia Uniwersytetu Wrocławskiego w Polską Państwową Szkołę Akademicką, 
powołany przez Jego Magnificencję Rektora. W skład Komitetu powinni wejść przedstawiciele 
wszystkich wydziałów, najważniejszych jednostek międzywydziałowych, administracji 
centralnej oraz samorządu doktorantów i studentów.   
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 
  

 


