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Zarządzenie Nr 13/2005 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

                   z  dnia 14 lutego 2005 r. 
 

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego  
Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego w Instytucie Filologii Polskiej 

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. Nr 65, poz.385, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 8/2005 Senatu Uniwersy-
tetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. 1. Z dniem 1 października 2005 r. tworzy się Podyplomowe Studium Kwalifika-
cyjne Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego w Instytucie Filologii Polskiej na Wydzia-
le Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, zwane dalej „Studium”. 
 
    2.  Celem Studium jest przygotowanie absolwentów studiów humanistycznych do 
nauczania języka polskiego jako obcego. 
 
        3. Nauka w Studium trwa trzy semestry i prowadzona jest systemem zaocznym. 
 
        4. Studium przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych humanistycz-
nych filologicznych i niefilologicznych mających tytuł magistra, uprawnienia pedagogiczne 
(lub którzy ukończą odpowiedni kurs w trakcie trwania nauki w Studium) oraz potwierdzoną 
znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu B1 (zgodnie ze standardami Euro-
pejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). 
 
 § 2. W ramach Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Nauczania Języka Pol-
skiego Jako Obcego wyodrębnia się dwa toki edukacyjne : 
   1/ tok A  - dla absolwentów studiów humanistycznych filologicznych, 
   2/ tok B  - dla absolwentów studiów humanistycznych niefilologicznych. 
 
 § 3. Absolwenci Studium otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowego Stu-
dium Kwalifikacyjnego Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego. 
 
 § 4. Na Studium stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 
 § 5. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału 
Filologicznego. 
 
 § 6. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów lub 
poszczególni uczestnicy. 
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 § 7. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Filologicznego do złożenia informacji z wy-
konania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie jednego miesiąca od 
daty utworzenia Studium. 
 
 § 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
            


