
 

 

Uchwała nr 9/2021 

 

Rady Wydziału Nauk  Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 stycznia 2021 roku 
 

     w sprawie modyfikacji programu studiów I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

na kierunku Pedagogika od roku akademickiego 2020/2021 od semestru zimowego 
na następujących specjalnościach: Edukacja dorosłych i marketing społeczny, Poradnictwo 
i pomoc psychopedagogiczna, Pedagogika opiekuńcza z terapią oraz Resocjalizacja. 

 

Na podstawie § 38.1. pkt 2.a Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 

29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego stanowi się, co następuje: 

 
                                                               §1 

1. Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pozytywnie 

zaopiniowała modyfikację programu studiów I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

na kierunku Pedagogika od roku akademickiego 2020/2021 od semestru zimowego 

na następujących specjalnościach: Edukacja dorosłych i marketing społeczny, Poradnictwo i pomoc 

psychopedagogiczna, Pedagogika opiekuńcza z terapią oraz Resocjalizacja, zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Modyfikacja programu studiów, o której mowa w ust. 1, w zależności od formy studiów polega na: 

1) studia stacjonarne (w związku z realizacją w Instytucie Pedagogiki projektu „Uczelnia uważna – 

projektowanie uniwersalne na Uniwersytecie Wrocławskim”): 

a)  wprowadzeniu na III roku studiów w semestrze zimowym nowego obowiązkowego przedmiotu 

„Projektowanie uniwersalne – podstawy” w wymiarze 22 godzin (2 punkty ECTS), w tym: 3 godzin 

wykładu, 12 godzin ćwiczeń i 7 godzin „wizyty studyjnej”,  

b) wprowadzeniu „wizyty studyjnej” w wymiarze 13 godzin (1 ECTS) na III roku studiów 

w semestrze letnim; 

2) studia niestacjonarne:  

a) wprowadzeniu na III roku studiów w semestrze zimowym nowego obowiązkowego przedmiotu 

„Projektowanie uniwersalne – podstawy” w wymiarze 10 godzin (2 punkty ECTS), w tym 3 godzin 

wykładu i 7 godzin ćwiczeń,  

b) wprowadzeniu „wizyty studyjnej” w wymiarze 5 godzin (1 ECTS) na III roku studiów 

w semestrze letnim. 

                                                                  §2 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od semestru zimowego w roku 

akademickim 2020/2021 na w/w specjalnościach. 

     

                                          Przewodniczący Rady WNHiP UWr                       

                                                                          Dziekan WNHP: dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr 


