
 

UCHWAŁA Nr 123/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 17 grudnia 2014 r. 
 

w sprawie likwidacji niestacjonarnej wieczorowej formy kształcenia na kierunku 
filologia, specjalności: filologia czeska, filologia rosyjska, filologia ukraińska 

 
 
Na podstawie § 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 62 ust. 1, 
art. 163 ust. 1 oraz art. 169 ust. 2 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. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego likwiduje z dniem 30 września 2015 roku 
niestacjonarną wieczorową formę kształcenia na kierunku filologia o specjalnościach: 

1) filologia czeska - studia pierwszego i drugiego stopnia; 
2) filologia rosyjska - studia pierwszego i drugiego stopnia; 
3) filologia ukraińska - studia pierwszego stopnia. 

 
§ 2. W uchwale Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 w załączniku nr 2 uchyla się zasady 
rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia: 

1) pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia czeska; 
2) pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska; 
3) pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia ukraińska. 

 
§ 3. Tracą moc uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: 

1) z dnia 12 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia wieczorowych wyższych studiów 
zawodowych na kierunku filologia o specjalnościach filologia czeska i filologia ukraińska; 

2) Nr 77/2003 podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia 
licencjackich studiów wieczorowych na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska; 

3) Nr 81/2005 podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia  
2-letnich wieczorowych uzupełniających studiów magisterskich filologii czeskiej; 

4) Nr 82/2005 podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia  
2-letnich wieczorowych uzupełniających studiów magisterskich filologii rosyjskiej. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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