Uchwała nr 263/2017
Rady Wydziału Filologicznego UWr
z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie
przyjęcia protokołu nr 9/2017 Rady Wydziału Filologicznego z 21.11.2017r.

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu
w dniu 19 XII 2017r. przyjęła protokół nr 9/2017 Rady Wydziału Filologicznego ze
zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 21.11.2017r.
Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 264/2017
Rady Wydziału Filologicznego UWr
z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie likwidacji specjalności na kierunku filologia polska

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu
w dniu 19 XII 2017r. poparła wniosek Rady Instytutu Filologii Polskiej w sprawie
likwidacji ośmiu specjalności na kierunku filologia polska, prowadzonych w Instytucie
Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym:
a) specjalność Język w komunikacji społecznej na niestacjonarnych studiach I stopnia
b) specjalność Logopedia na niestacjonarnych studiach I stopnia
c) specjalność Warsztat pisarski, analityczny i translatologiczny na stacjonarnych studiach I stopnia
d) specjalność Biblia w literaturze i kulturze polskiej na stacjonarnych studiach I stopnia
e) specjalność Sztuki widowiskowe na stacjonarnych studiach II stopnia
f) specjalność Teatrologia na stacjonarnych studiach II stopnia
g) specjalność Język i kultura Śląska na stacjonarnych studiach II stopnia
h) specjalność Historia i kultura Żydów na stacjonarnych studiach II stopnia.
Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 265/2017
Rady Wydziału Filologicznego UWr
z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie likwidacji studiów eksternistycznych I stopnia

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu
w dniu 19 XII 2017r. poparła wnioski Rady IFA, Rady IFG, Rady IFR i Rady IFP
w sprawie likwidacji studiów eksternistycznych I stopnia (licencjackich) w zakresie
filologii angielskiej, filologii germańskiej, filologii romańskiej, filologii francuskiej,
filologii hiszpańskiej oraz filologii polskiej, prowadzonych w Instytucie Filologii
Angielskiej, Instytucie Filologii Germańskiej, Instytucie Filologii Romańskiej i Instytucie
Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym.
Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński
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Uchwała nr 266a/2017
Rady Wydziału Filologicznego UWr
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów
konkursów ogólnopolskich na studia prowadzone w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Filologicznym,
rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie Uchwały nr 60/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów
ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 (z późn. zm.) Rada Wydziału Filologicznego określa, co następuje:
I. W wykazie olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich, których laureaci i finaliści mogą być
przyjęci na wybrane kierunki studiów prowadzone na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w
roku ak. 2018/2019 wprowadza się następujące zmiany:
1. Olimpiada Artystyczna – dopisanie kierunku kultura i praktyka tekstu (przyjmowani będą zarówno laureaci, jak
i finaliści).
2. Olimpiada Języka Łacińskiego – dopisanie kierunku kultura i praktyka tekstu (przyjmowani będą zarówno
laureaci, jak i finaliści).
3. Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – dopisanie specjalności niderlandystyka (przyjmowani będą
laureaci olimpiady).
4. Olimpiada Wiedzy o Mediach – na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna przyjmowani będą laureaci
– 2 miejsca dla laureatów z najwyższą punktacją uzyskaną w III etapie Olimpiady; dopisanie specjalności
niderlandystyka (przyjmowani będą laureaci olimpiady).
5. Olimpiada Wiedzy o III RP – dopisanie specjalności niderlandystyka (przyjmowani będą laureaci olimpiady).
6. Olimpiada Języka Białoruskiego – dopisanie specjalności niderlandystyka (przyjmowani będą zarówno laureaci,
jak i finaliści olimpiady).
II.
Do wykazu olimpiad i konkursów dodaje się ogólnopolski konkurs „Historia i kultura Żydów
polskich” organizowany przez Fundację Shalom. Laureaci tego konkursu będą przyjmowani na specjalność
judaistyka.
III. Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1, zawierający zaktualizowany wykaz konkursów i olimpiad na rok
ak. 2018/2019.
Załącznik nr 1

Wykaz olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich:
Lp.

Olimpiada/konkurs ogólnopolski

Kierunki, na które przyjmowani są
LAUREACI

Kierunki, na które przyjmowani są
FINALIŚCI

1.

Olimpiada Artystyczna
– sekcja muzyki
– sekcja muzyki lub plastyki
– sekcja plastyki








muzykologia
niderlandystyka
historia sztuki
filologia polska
publikowanie cyfrowe i sieciowe
kultura i praktyka tekstu






muzykologia
filologia polska
publikowanie cyfrowe i sieciowe
kultura i praktyka tekstu

2.

Olimpiada Astronomiczna







astronomia
fizyka
fizyka techniczna
niderlandystyka
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe







astronomia
fizyka
fizyka techniczna
niderlandystyka
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
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3.

Olimpiada Biologiczna

















4.

5.

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Filozoficzna


























6.

Olimpiada Fizyczna



















biologia
biotechnologia
chemia
filozofia
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
mikrobiologia
niderlandystyka
ochrona środowiska
pedagogika
zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym
biologia człowieka
turystyka














astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
fizyka techniczna
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
matematyka
niderlandystyka
ochrona środowiska
inżynieria geologiczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
turystyka
filologia polska
filozofia
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
judaistyka
kultura i praktyka tekstu: twórcze
pisanie i edytorstwo
niderlandystyka
socjologia
studia środkowowschodnioeuropejskie
















astronomia
biotechnologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka techniczna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
indywidualne studia informatycznomatematyczne
informatyka
matematyka
niderlandystyka
ochrona środowiska
inżynieria geologiczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
turystyka
































biologia
chemia
filozofia
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
mikrobiologia
niderlandystyka
ochrona środowiska
pedagogika
zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym
biologia człowieka
turystyka
astronomia
biologia
chemia
fizyka
fizyka techniczna
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
matematyka
niderlandystyka
ochrona środowiska
inżynieria geologiczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
turystyka
filologia polska
filozofia
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
judaistyka
kultura i praktyka tekstu: twórcze
pisanie i edytorstwo
niderlandystyka
socjologia
studia środkowo-wschodnioeuropejskie
astronomia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka techniczna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
indywidualne studia informatycznomatematyczne
informatyka
matematyka
niderlandystyka
ochrona środowiska
inżynieria geologiczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
turystyka
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7.

Olimpiada Geograficzna

8.

Olimpiada Historyczna





































9.

Olimpiada Informatyczna














10.

Olimpiada Języka Angielskiego
















11.

Olimpiada Języka Francuskiego




archeologia
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
niderlandystyka
ochrona środowiska
pedagogika
socjologia
inżynieria geologiczna
turystyka
administracja
archeologia
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
dziedzictwo kultury materialnej –
ochrona, promocja, gospodarowanie
europeistyka
filologia indyjska i kultura Indii
filologia klasyczna
filologia klasyczna i kultura
śródziemnomorska
filologia polska
filozofia
historia
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
judaistyka
kultura i praktyka tekstu: twórcze
pisanie i edytorstwo
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
niderlandystyka
pedagogika
politologia
prawo
socjologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
studia środkowowschodnioeuropejskie
astronomia
chemia
ekonomia
fizyka
fizyka techniczna
indywidualne studia informatycznomatematyczne
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
informatyka
matematyka
niderlandystyka
publikowanie cyfrowe i sieciowe
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
dyplomacja europejska
filologia angielska
filologia czeska
filologia francuska
filologia hiszpańska
filologia rosyjska
filologia serbska i chorwacka
filologia ukraińska
italianistyka
judaistyka
niderlandystyka
dalekowschodnia
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowowschodnioeuropejskie
dyplomacja europejska
filologia czeska










geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska
pedagogika
socjologia
inżynieria geologiczna
turystyka






administracja
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
dziedzictwo kultury materialnej –
ochrona, promocja, gospodarowanie
europeistyka
filologia indyjska i kultura Indii
filologia klasyczna
filologia klasyczna i kultura
śródziemnomorska
filologia polska
filozofia
historia
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
judaistyka
kultura i praktyka tekstu: twórcze
pisanie i edytorstwo
militarioznawstwo
niderlandystyka
pedagogika
politologia
prawo
socjologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
studia środkowo-wschodnioeuropejskie






































astronomia
chemia
ekonomia
fizyka
fizyka techniczna
indywidualne studia informatycznomatematyczne
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
informatyka
matematyka
niderlandystyka
publikowanie cyfrowe i sieciowe
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
dyplomacja europejska
filologia angielska
filologia francuska
filologia hiszpańska
italianistyka
judaistyka
niderlandystyka
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowo-wschodnioeuropejskie




dyplomacja europejska
filologia francuska
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12.

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

13.

Olimpiada Języka Łacińskiego

14.

Olimpiada Języka Niemieckiego

15.

Olimpiada Języka Rosyjskiego

16.

Olimpiada Literatury i Języka
Polskiego

filologia francuska
filologia hiszpańska
filologia rosyjska
filologia serbska i chorwacka
filologia ukraińska
italianistyka
niderlandystyka
dalekowschodnia
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowowschodnioeuropejskie
 dyplomacja europejska
 filologia czeska
 filologia francuska
 filologia hiszpańska
 filologia rosyjska
 filologia serbska i chorwacka
 filologia ukraińska
 italianistyka
 niderlandystyka
 dalekowschodnia
ukrainistyka z anglistyką
• studia środkowo-wschodnioeuropejskie
 filologia francuska
 filologia hiszpańska
 filologia indyjska i kultura Indii
 filologia klasyczna
 filologia klasyczna i kultura
śródziemnomorska
 filologia polska
 italianistyka
 niderlandystyka
 dalekowschodnia
 ukrainistyka z anglistyką
 studia środkowowschodnioeuropejskie
 kultura i praktyka tekstu
 dyplomacja europejska
 filologia czeska
 filologia francuska
 filologia germańska
 filologia hiszpańska
 filologia rosyjska
 filologia serbska i chorwacka
 filologia ukraińska
 italianistyka
 judaistyka
 niderlandystyka
 dalekowschodnia
 ukrainistyka z anglistyką
 studia środkowowschodnioeuropejskie
 dyplomacja europejska
 filologia czeska
 filologia francuska
 filologia hiszpańska
 filologia rosyjska
 filologia serbska i chorwacka
 filologia ukraińska
 italianistyka
 niderlandystyka
 dalekowschodnia
 ukrainistyka z anglistyką
 studia środkowowschodnioeuropejskie
 dziennikarstwo i komunikacja
społeczna
 filologia czeska
 filologia francuska
 filologia germańska
 filologia hiszpańska
 filologia indyjska i kultura Indii







filologia hiszpańska
italianistyka
niderlandystyka
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowo-wschodnioeuropejskie









dyplomacja europejska
filologia francuska
filologia hiszpańska
italianistyka
niderlandystyka
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowo-wschodnioeuropejskie














filologia francuska
filologia hiszpańska
filologia indyjska i kultura Indii
filologia klasyczna
filologia klasyczna i kultura
śródziemnomorska
filologia polska
italianistyka
niderlandystyka
dalekowschodnia
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowo-wschodnioeuropejskie
kultura i praktyka tekstu











dyplomacja europejska
filologia francuska
filologia germańska
filologia hiszpańska
italianistyka
judaistyka
niderlandystyka
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowo-wschodnioeuropejskie









dyplomacja europejska
filologia francuska
filologia hiszpańska
italianistyka
niderlandystyka
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowo-wschodnioeuropejskie



dziennikarstwo i komunikacja
społeczna
filologia francuska
filologia germańska
filologia hiszpańska
filologia indyjska i kultura Indii
filologia klasyczna
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17.

Olimpiada Matematyczna



















18.
19.

Olimpiada Policyjna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

20.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

21.

Olimpiada Wiedzy o Integracji
Europejskiej




































filologia klasyczna
filologia klasyczna i kultura
śródziemnomorska
filologia polska
filologia rosyjska
filologia serbska i chorwacka
filologia ukraińska
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
italianistyka
kultura i praktyka tekstu: twórcze
pisanie i edytorstwo
kulturoznawstwo
niderlandystyka
pedagogika
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowowschodnioeuropejskie
astronomia
chemia
ekonomia
filozofia
fizyka
fizyka techniczna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
indywidualne studia informatycznomatematyczne
informatyka
matematyka
niderlandystyka
pedagogika
socjologia
inżynieria geologiczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
turystyka
socjologia grup dyspozycyjnych
biologia
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
gospodarka przestrzenna
mikrobiologia
niderlandystyka
ochrona środowiska
socjologia
zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym
biologia człowieka
turystyka
administracja
ekonomia
geografia
gospodarka przestrzenna
niderlandystyka
prawo
socjologia
socjologia ekonomiczna
zarządzanie projektami społecznymi
turystyka
administracja
bezpieczeństwo narodowe
ekonomia
niderlandystyka
prawo
socjologia
socjologia grup dyspozycyjnych
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowo-






































filologia klasyczna i kultura
śródziemnomorska
filologia polska
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
italianistyka
kultura i praktyka tekstu: twórcze
pisanie i edytorstwo
niderlandystyka
pedagogika
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowo-wschodnioeuropejskie

astronomia
chemia
ekonomia
filozofia
fizyka
fizyka techniczna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
indywidualne studia informatycznomatematyczne
informatyka
matematyka
niderlandystyka
pedagogika
socjologia
inżynieria geologiczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
turystyka



biologia
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
gospodarka przestrzenna
mikrobiologia
ochrona środowiska
socjologia
zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym
turystyka











administracja
ekonomia
geografia
gospodarka przestrzenna
prawo
socjologia
socjologia ekonomiczna
zarządzanie projektami społecznymi
turystyka










administracja
ekonomia
prawo
socjologia
socjologia grup dyspozycyjnych
zarządzanie projektami społecznymi
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowo-wschodnioeuropejskie
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22.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i
Świecie Współczesnym




























23.

Olimpiada Wiedzy o Prawach
Człowieka w Świecie
Współczesnym















24.

Olimpiada Wiedzy o Regionie i
Przedsiębiorczości

25.

Olimpiada Wiedzy o Unii
Europejskiej



























wschodnioeuropejskie
administracja
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
dziennikarstwo i komunikacja
społeczna
dziedzictwo kultury materialnej –
ochrona, promocja, gospodarowanie
ekonomia
europeistyka
filozofia
geografia
gospodarka przestrzenna
historia
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
niderlandystyka
pedagogika
politologia
praca socjalna
prawo
socjologia
socjologia ekonomiczna
socjologia grup dyspozycyjnych
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
ukrainistyka z anglistyką
turystyka
studia środkowowschodnioeuropejskie
administracja
dyplomacja europejska
dziedzictwo kultury materialnej –
ochrona, promocja, gospodarowanie
europeistyka
historia
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
niderlandystyka
politologia
prawo
socjologia
zarządzanie projektami społecznymi
studia środkowowschodnioeuropejskie
geografia
gospodarka przestrzenna
socjologia
socjologia ekonomiczna
zarządzanie projektami społecznymi
turystyka
niderlandystyka
administracja
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
dziedzictwo kultury materialnej –
ochrona, promocja, gospodarowanie
ekonomia
geografia
gospodarka przestrzenna
historia
kulturoznawstwo
niderlandystyka
militarioznawstwo
prawo
socjologia
socjologia grup dyspozycyjnych
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowowschodnioeuropejskie























administracja
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
dziennikarstwo i komunikacja
społeczna
ekonomia
europeistyka
filozofia
geografia
gospodarka przestrzenna
pedagogika
politologia
praca socjalna
prawo
socjologia
socjologia ekonomiczna
socjologia grup dyspozycyjnych
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
ukrainistyka z anglistyką
turystyka
studia środkowo-wschodnioeuropejskie










administracja
dyplomacja europejska
europeistyka
politologia
prawo
socjologia
zarządzanie projektami społecznymi
studia środkowo-wschodnioeuropejskie








geografia
gospodarka przestrzenna
socjologia
socjologia ekonomiczna
zarządzanie projektami społecznymi
turystyka















administracja
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
ekonomia
geografia
gospodarka przestrzenna
prawo
socjologia
socjologia grup dyspozycyjnych
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
ukrainistyka z anglistyką
studia środkowo-wschodnioeuropejskie

7

26.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i
Żywności

27.

Olimpiada Wiedzy o III RP












biologia
genetyka i biologia eksperymentalna
mikrobiologia
zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym
biologia człowieka
dziedzictwo kultury materialnej –
ochrona, promocja, gospodarowanie
historia
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
socjologia
socjologia grup dyspozycyjnych
zarządzanie projektami społecznymi
studia środkowowschodnioeuropejskie
niderlandystyka
administracja
ekonomia
prawo
zarządzanie projektami społecznymi

Ogólnopolski konkurs
,,Bezpieczna Szkoła –
Bezpieczny Uczeń”



socjologia grup dyspozycyjnych

30.

Ogólnopolski konkurs ,,Bliżej
Europy” dla uczniów szkół
średnich Wiedzy o Unii
Europejskiej, organizowany przez
Instytut Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu
Wrocławskiego




stosunki międzynarodowe
studia środkowowschodnioeuropejskie

31.

Ogólnopolski konkurs Wiedzy
Geologicznej organizowany przez
Zespół Szkół Technicznych im.
Mikołaja Kopernika w Zielonej
Górze




geologia
ochrona środowiska

32.

Ogólnopolski konkurs „Otwarty
Międzyszkolny Konkurs
Fizyczny im. Bożeny
Koronkiewicz”






33.

Olimpiada Wiedzy o Mediach



astronomia
fizyka
fizyka techniczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
dziennikarstwo i komunikacja
społeczna (2 miejsca)
zarządzanie projektami społecznymi
niderlandystyka
dalekowschodnia
niderlandystyka
astronomia
fizyka
fizyka techniczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
europeistyka
politologia
stosunki międzynarodowe
europeistyka
historia
politologia
zarządzanie projektami społecznymi
politologia
zarządzanie projektami społecznymi
politologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
indywidualne studia informatycznomatematyczne
informatyka
matematyka











28.

Olimpiada Wiedzy o Państwie i
Prawie, organizowana przez
Wyższą Szkołę Prawa
i Administracji w Przemyślu

29.

34.

Olimpiada Języka Białoruskiego

35.

Krajowy Turniej Młodych
Fizyków

36.

Olimpiada Wiedzy o
Bezpieczeństwie i Obronności

37.

Ogólnopolski konkurs
historyczny „Olimpiada
Solidarności. Dwie Dekady
Historii”

38.

Ogólnopolski konkurs Wiedzy o
Europie „My w Europie”

39.

Olimpiada Cyfrowa

40.

Olimpiada Lingwistyki
Matematycznej
































biologia
genetyka i biologia eksperymentalna
mikrobiologia
zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym




zarządzanie projektami społecznymi
studia środkowo-wschodnioeuropejskie

 administracja
 ekonomia
prawo

zarządzanie projektami społecznymi

• astronomia
• fizyka
• fizyka techniczna



niderlandystyka







bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
europeistyka
politologia
stosunki międzynarodowe







politologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
informatyka
matematyka
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41.

Ogólnopolski konkurs
„Historia i kultura Żydów
polskich”



judaistyka

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 266 b/2017
Rady Wydziału Filologicznego UWr
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów
konkursów ogólnopolskich na studia prowadzone w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Filologicznym,
rozpoczynające się w roku akademickim: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Na podstawie Uchwały nr 60/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów
ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 (z późn. zm.) Rada Wydziału Filologicznego określa, co następuje:
I. W wykazie olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich, których laureaci i finaliści mogą być
przyjęci na wybrane kierunki studiów prowadzone na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w
latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 wprowadza się następujące zmiany:
1. Olimpiada Artystyczna – dopisanie kierunku kultura i praktyka tekstu (przyjmowani będą zarówno laureaci, jak i
finaliści); usunięcie1 specjalności niderlandystyka.
2. Olimpiada Języka Łacińskiego – dopisanie kierunku kultura i praktyka tekstu (przyjmowani będą zarówno
laureaci, jak i finaliści).
3. Olimpiada Wiedzy o Mediach – na kierunek dziennikarstwo o komunikacja społeczna przyjmowani będą laureaci
– 2 miejsca dla laureatów z najwyższą punktacją uzyskaną w III etapie Olimpiady; dopisanie specjalności
niderlandystyka (przyjmowani będą laureaci olimpiady)
4. Olimpiada Astronomiczna – usunięcie specjalności niderlandystyka.
5. Olimpiada Biologiczna – usunięcie specjalności niderlandystyka.
6. Olimpiada Chemiczna – usunięcie specjalności niderlandystyka.
7. Olimpiada Filozoficzna – usunięcie specjalności niderlandystyka; usunięcie kierunku studia środkowowschodnioeuropejskie.
8. Olimpiada Fizyczna – usunięcie specjalności niderlandystyka.
9. Olimpiada Historyczna – usunięcie specjalności niderlandystyka; usunięcie kierunku studia środkowowschodnioeuropejskie.
10. Olimpiada Informatyczna – usunięcie specjalności niderlandystyka.
11. Olimpiada Języka Angielskiego – usunięcie specjalności: filologia ukraińska, ukrainistyka z anglistyką;
usunięcie kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie.
12. Olimpiada Języka Francuskiego – usunięcie specjalności: filologia ukraińska, ukrainistyka z anglistyką;
usunięcie kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie.
13. Olimpiada Języka Hiszpańskiego – usunięcie specjalności: filologia ukraińska, ukrainistyka z anglistyką;
usunięcie kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie.
14. Olimpiada Języka Łacińskiego – usunięcie specjalności ukrainistyka z anglistyką; usunięcie kierunku studia
środkowo-wschodnioeuropejskie.
15. Olimpiada Języka Niemieckiego – usunięcie specjalności: filologia ukraińska, ukrainistyka z anglistyką;
usunięcie kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie.
16. Olimpiada Języka Rosyjskiego – usunięcie specjalności: filologia ukraińska, ukrainistyka z anglistyką;
usunięcie kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie.
17. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – usunięcie specjalności: filologia ukraińska, ukrainistyka z anglistyką;
usunięcie kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie.
18. Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej – usunięcie specjalności ukrainistyka z anglistyką; usunięcie
kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie.
19. Olimpiada Matematyczna – usunięcie specjalności niderlandystyka.
20. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – usunięcie specjalności ukrainistyka z anglistyką;
usunięcie kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie.
1

Usunięcie specjalności bądź kierunku z poszczególnych olimpiad i konkursów oznacza każdorazowo rezygnację z przyjmowania zarówno ich
laureatów, jak i finalistów (odpowiednio do treści zarządzenia).
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21. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – usunięcie specjalności niderlandystyka.
22. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – usunięcie specjalności niderlandystyka.
23. Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – dopisanie specjalności niderlandystyka (przyjmowani będą
laureaci olimpiady).
24. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – usunięcie specjalności ukrainistyka z anglistyką; usunięcie kierunku
studia środkowo-wschodnioeuropejskie.
25. Olimpiada Wiedzy o III RP – dopisanie specjalności niderlandystyka (przyjmowani będą laureaci olimpiady);
usunięcie kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie.
26. Ogólnopolski konkurs „Bliżej Europy” dla uczniów szkół średnich Wiedzy o Unii Europejskiej, organizowany
przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego – usunięcie kierunku studia środkowowschodnioeuropejskie.
27. Olimpiada Języka Białoruskiego – dopisanie specjalności niderlandystyka (przyjmowani będą zarówno
laureaci, jak i finaliści olimpiady).
II.
Do wykazu olimpiad i konkursów dodaje się ogólnopolski konkurs „Historia i kultura Żydów
polskich” organizowany przez Fundację Shalom. Laureaci tego konkursu będą przyjmowani na specjalność
judaistyka.
III. Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1, zawierający zaktualizowany wykaz konkursów i olimpiad na
lata: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Załącznik nr 1
Wykaz olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich:
Lp.
1.

Olimpiada/konkurs ogólnopolski
Olimpiada Artystyczna
– sekcja muzyki
– sekcja muzyki lub plastyki
– sekcja plastyki

2.

Olimpiada Astronomiczna

3.

Olimpiada Biologiczna

4.

Olimpiada Chemiczna

Kierunki, na które przyjmowani są
LAUREACI



muzykologia
historia sztuki









filologia polska
publikowanie cyfrowe i sieciowe
kultura i praktyka tekstu
astronomia
fizyka
fizyka techniczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
biologia
biotechnologia
chemia
filozofia
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
mikrobiologia
ochrona środowiska
pedagogika
zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym
biologia człowieka
turystyka
astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
fizyka techniczna
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
matematyka
ochrona środowiska
inżynieria geologiczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe






























Kierunki, na które przyjmowani są
FINALIŚCI





muzykologia
filologia polska
publikowanie cyfrowe i sieciowe
kultura i praktyka tekstu






astronomia
fizyka
fizyka techniczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
biologia
chemia
filozofia
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
mikrobiologia
ochrona środowiska
pedagogika
zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym
biologia człowieka
turystyka





























astronomia
biologia
chemia
fizyka
fizyka techniczna
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
matematyka
ochrona środowiska
inżynieria geologiczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
turystyka
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5.

Olimpiada Filozoficzna



turystyka





filologia polska
filozofia
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
judaistyka
kultura i praktyka tekstu: twórcze
pisanie i edytorstwo
socjologia
astronomia
biotechnologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka techniczna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
indywidualne studia informatycznomatematyczne
informatyka
matematyka
ochrona środowiska
inżynieria geologiczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
turystyka
archeologia
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
niderlandystyka
ochrona środowiska
pedagogika
socjologia
inżynieria geologiczna
turystyka
administracja
archeologia
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
dziedzictwo kultury materialnej –
ochrona, promocja, gospodarowanie
europeistyka
filologia indyjska i kultura Indii
filologia klasyczna
filologia klasyczna i kultura
śródziemnomorska
filologia polska
filozofia
historia
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
judaistyka
kultura i praktyka tekstu: twórcze
pisanie i edytorstwo
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
pedagogika
politologia
prawo
socjologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
astronomia
chemia
ekonomia
fizyka
fizyka techniczna




6.

Olimpiada Fizyczna


















7.

Olimpiada Geograficzna

8.

Olimpiada Historyczna




























9.

Olimpiada Informatyczna





















filologia polska
filozofia
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
judaistyka
kultura i praktyka tekstu: twórcze
pisanie i edytorstwo
socjologia
astronomia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka techniczna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
indywidualne studia informatycznomatematyczne
informatyka
matematyka
ochrona środowiska
inżynieria geologiczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
turystyka










geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska
pedagogika
socjologia
inżynieria geologiczna
turystyka














administracja
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
dziedzictwo kultury materialnej –
ochrona, promocja, gospodarowanie
europeistyka
filologia indyjska i kultura Indii
filologia klasyczna
filologia klasyczna i kultura
śródziemnomorska
filologia polska
filozofia
historia
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
judaistyka
kultura i praktyka tekstu: twórcze
pisanie i edytorstwo
militarioznawstwo
pedagogika
politologia
prawo
socjologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi







astronomia
chemia
ekonomia
fizyka
fizyka techniczna
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10.

Olimpiada Języka Angielskiego

11.

Olimpiada Języka Francuskiego

12.

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

13.

Olimpiada Języka Łacińskiego

14.

Olimpiada Języka Niemieckiego

15.

Olimpiada Języka Rosyjskiego

16.

Olimpiada Literatury i Języka
Polskiego






























































indywidualne studia informatycznomatematyczne
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
informatyka
matematyka
publikowanie cyfrowe i sieciowe
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
dyplomacja europejska
filologia angielska
filologia czeska
filologia francuska
filologia hiszpańska
filologia rosyjska
filologia serbska i chorwacka
italianistyka
judaistyka
niderlandystyka
dalekowschodnia
dyplomacja europejska
filologia czeska
filologia francuska
filologia hiszpańska
filologia rosyjska
filologia serbska i chorwacka
italianistyka
niderlandystyka
dalekowschodnia
dyplomacja europejska
filologia czeska
filologia francuska
filologia hiszpańska
filologia rosyjska
filologia serbska i chorwacka
italianistyka
niderlandystyka
dalekowschodnia



filologia francuska
filologia hiszpańska
filologia indyjska i kultura Indii
filologia klasyczna
filologia klasyczna i kultura
śródziemnomorska
filologia polska
italianistyka
niderlandystyka
dalekowschodnia
kultura i praktyka tekstu
dyplomacja europejska
filologia czeska
filologia francuska
filologia germańska
filologia hiszpańska
filologia rosyjska
filologia serbska i chorwacka
italianistyka
judaistyka
niderlandystyka
dalekowschodnia
dyplomacja europejska
filologia czeska
filologia francuska
filologia hiszpańska
filologia rosyjska
filologia serbska i chorwacka
italianistyka
niderlandystyka
dalekowschodnia
dziennikarstwo i komunikacja
społeczna









indywidualne studia informatycznomatematyczne
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
informatyka
matematyka
publikowanie cyfrowe i sieciowe
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
dyplomacja europejska
filologia angielska
filologia francuska
filologia hiszpańska
italianistyka
judaistyka
niderlandystyka







dyplomacja europejska
filologia francuska
filologia hiszpańska
italianistyka
niderlandystyka







dyplomacja europejska
filologia francuska
filologia hiszpańska
italianistyka
niderlandystyka



















filologia francuska
filologia hiszpańska
filologia indyjska i kultura Indii
filologia klasyczna
filologia klasyczna i kultura
śródziemnomorska
filologia polska
italianistyka
niderlandystyka
dalekowschodnia
kultura i praktyka tekstu
dyplomacja europejska
filologia francuska
filologia germańska
filologia hiszpańska
italianistyka
judaistyka
niderlandystyka







dyplomacja europejska
filologia francuska
filologia hiszpańska
italianistyka
niderlandystyka



dziennikarstwo i komunikacja
społeczna
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17.

Olimpiada Matematyczna





















18.
19.

Olimpiada Policyjna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

20.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

21.

Olimpiada Wiedzy o Integracji
Europejskiej

22.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym




































filologia czeska
filologia francuska
filologia germańska
filologia hiszpańska
filologia indyjska i kultura Indii
filologia klasyczna
filologia klasyczna i kultura
śródziemnomorska
filologia polska
filologia rosyjska
filologia serbska i chorwacka
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
italianistyka
kultura i praktyka tekstu: twórcze
pisanie i edytorstwo
kulturoznawstwo
niderlandystyka
pedagogika
astronomia
chemia
ekonomia
filozofia
fizyka
fizyka techniczna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
indywidualne studia informatycznomatematyczne
informatyka
matematyka
pedagogika
socjologia
inżynieria geologiczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
turystyka
socjologia grup dyspozycyjnych
biologia
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
gospodarka przestrzenna
mikrobiologia
ochrona środowiska
socjologia
zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym
biologia człowieka
turystyka
administracja
ekonomia
geografia
gospodarka przestrzenna
prawo
socjologia
socjologia ekonomiczna
zarządzanie projektami społecznymi
turystyka
administracja
bezpieczeństwo narodowe
ekonomia
niderlandystyka
prawo
socjologia
socjologia grup dyspozycyjnych
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
administracja
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
dziennikarstwo i komunikacja








































filologia francuska
filologia germańska
filologia hiszpańska
filologia indyjska i kultura Indii
filologia klasyczna
filologia klasyczna i kultura
śródziemnomorska
filologia polska
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
italianistyka
kultura i praktyka tekstu: twórcze
pisanie i edytorstwo
niderlandystyka
pedagogika

astronomia
chemia
ekonomia
filozofia
fizyka
fizyka techniczna
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
indywidualne studia informatycznomatematyczne
informatyka
matematyka
pedagogika
socjologia
inżynieria geologiczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
turystyka



biologia
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
gospodarka przestrzenna
mikrobiologia
ochrona środowiska
socjologia
zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym
turystyka

















administracja
ekonomia
geografia
gospodarka przestrzenna
prawo
socjologia
socjologia ekonomiczna
zarządzanie projektami społecznymi
turystyka
administracja
ekonomia
prawo
socjologia
socjologia grup dyspozycyjnych
zarządzanie projektami społecznymi






administracja
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
dziennikarstwo i komunikacja
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23.

Olimpiada Wiedzy o Prawach
Człowieka w Świecie Współczesnym















24.

Olimpiada Wiedzy o Regionie i
Przedsiębiorczości

25.

Olimpiada Wiedzy o Unii
Europejskiej

26.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i
Żywności

27.

Olimpiada Wiedzy o III RP
































społeczna
dziedzictwo kultury materialnej –
ochrona, promocja, gospodarowanie
ekonomia
europeistyka
filozofia
geografia
gospodarka przestrzenna
historia
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
niderlandystyka
pedagogika
politologia
praca socjalna
prawo
socjologia
socjologia ekonomiczna
socjologia grup dyspozycyjnych
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
ukrainistyka z anglistyką
turystyka
studia środkowowschodnioeuropejskie
administracja
dyplomacja europejska
dziedzictwo kultury materialnej –
ochrona, promocja, gospodarowanie
europeistyka
historia
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
niderlandystyka
politologia
prawo
socjologia
zarządzanie projektami społecznymi
studia środkowowschodnioeuropejskie
geografia
gospodarka przestrzenna
socjologia
socjologia ekonomiczna
zarządzanie projektami społecznymi
turystyka
niderlandystyka
administracja
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
dziedzictwo kultury materialnej –
ochrona, promocja, gospodarowanie
ekonomia
geografia
gospodarka przestrzenna
historia
kulturoznawstwo
niderlandystyka
militarioznawstwo
prawo
socjologia
socjologia grup dyspozycyjnych
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
ukrainistyka z anglistyką
biologia
genetyka i biologia eksperymentalna
mikrobiologia
zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym
biologia człowieka
dziedzictwo kultury materialnej –



















społeczna
ekonomia
europeistyka
filozofia
geografia
gospodarka przestrzenna
pedagogika
politologia
praca socjalna
prawo
socjologia
socjologia ekonomiczna
socjologia grup dyspozycyjnych
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
ukrainistyka z anglistyką
turystyka
studia środkowowschodnioeuropejskie










administracja
dyplomacja europejska
europeistyka
politologia
prawo
socjologia
zarządzanie projektami społecznymi
studia środkowowschodnioeuropejskie








geografia
gospodarka przestrzenna
socjologia
socjologia ekonomiczna
zarządzanie projektami społecznymi
turystyka














administracja
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
ekonomia
geografia
gospodarka przestrzenna
prawo
socjologia
socjologia grup dyspozycyjnych
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
ukrainistyka z anglistyką






biologia
genetyka i biologia eksperymentalna
mikrobiologia
zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym



zarządzanie projektami społecznymi
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28.

Olimpiada Wiedzy o Państwie i
Prawie, organizowana przez Wyższą
Szkołę Prawa
i Administracji w Przemyślu

29.

Ogólnopolski konkurs ,,Bezpieczna
Szkoła – Bezpieczny Uczeń”
Ogólnopolski konkurs ,,Bliżej
Europy” dla uczniów szkół średnich
Wiedzy o Unii Europejskiej,
organizowany przez Instytut Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu
Wrocławskiego
Ogólnopolski konkurs Wiedzy
Geologicznej organizowany przez
Zespół Szkół Technicznych im.
Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze
Ogólnopolski konkurs „Otwarty
Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im.
Bożeny Koronkiewicz”

30.

31.

32.

33.

Olimpiada Wiedzy o Mediach

34.

Olimpiada Języka Białoruskiego

35.

Krajowy Turniej Młodych Fizyków

36.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie
i Obronności

37.

Ogólnopolski konkurs historyczny
„Olimpiada Solidarności. Dwie
Dekady Historii”

38.

Ogólnopolski konkurs Wiedzy o
Europie „My w Europie”

39.

Olimpiada Cyfrowa

40.

Olimpiada Lingwistyki
Matematycznej

41.

Ogólnopolski konkurs
„Historia i kultura Żydów polskich”














ochrona, promocja, gospodarowanie
historia
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
niderlandystyka
socjologia
socjologia grup dyspozycyjnych
zarządzanie projektami społecznymi
administracja
ekonomia
prawo
zarządzanie projektami społecznymi
socjologia grup dyspozycyjnych



stosunki międzynarodowe




geologia
ochrona środowiska






astronomia
fizyka
fizyka techniczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
dziennikarstwo i komunikacja
społeczna (2 miejsca)
zarządzanie projektami społecznymi
niderlandystyka
dalekowschodnia
niderlandystyka
astronomia
fizyka
fizyka techniczna
informatyka stosowana i systemy
pomiarowe
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
europeistyka
politologia
stosunki międzynarodowe
europeistyka
historia
politologia
zarządzanie projektami społecznymi
politologia
zarządzanie projektami społecznymi
politologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
indywidualne studia informatycznomatematyczne
informatyka
matematyka
judaistyka





























 administracja
 ekonomia
prawo

zarządzanie projektami społecznymi

• astronomia
• fizyka
• fizyka techniczna



niderlandystyka







bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja europejska
europeistyka
politologia
stosunki międzynarodowe







politologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami społecznymi
informatyka
matematyka

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 267/2017
Rady Wydziału Filologicznego UWr
z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie
zmiany nazwy Pracowni Literatury Angielskiej XIX i XX w. w IFA z dniem 1.01.2018r.
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Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu
w dniu 19 XII 2017r. poparła wniosek Rady Instytutu Filologii Angielskiej w sprawie
zmiany nazwy Pracowni Literatury Angielskiej XIX i XX w. na Pracownię Badań nad
Pisarstwem Autobiograficznym XX i XXI w. (Centre for Life-Writing Studies)
w
Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym z dniem 1 I 2018r.
Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 268/2017
Rady Wydziału Filologicznego UWr
z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku prof. zwyczajnego w IDz.iKS
prof. dr. hab. Stanisława Beresia

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu
w dniu 19 XII 2017r. poparła wniosek o ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. Stanisława
Beresia na stanowisku prof. zwyczajnego w Zakładzie Form Literackich i
Dziennikarskich Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale
Filologicznym UWr (na czas określony) z dniem 28.12.2017r.
Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński
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