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z dnia 28 wześnia2022 roku

w sprawie zmian w składzie zespołu ds. programów studiów
lnsĘtutu Nauk o Polltyce iAdministracji

Na podstawie § 25 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego UPH

1. W składzie ZesPołu ds. Programów Studiów powołanego decyzją Nr 4t2o21 Dyrektora
lnstYtutu Nauk o Polityce i Administracji z dnia g listopada 2021 roku, wprowadzam
następujące zmiany:

1) powołuję dr Macieja Andrzejewskiego na członka zespołu;
2) Powołuję dr hab. Stanisława Falińskiego, prof. uczelni na członka zespołu;
3) Powołuję dr hab. Jerzego Kolarzowskiego, prof. uczelni na członka zespołu;
4) Powołuję dr hab, Alinę Miruc, prof. uczelni na członka zespołu;
5) Powołuję dr hab. Bartosza Nowakowskiego, prof. uczelni na członka zespołu;
6) Powołuję Mgr MarcinaDrzazgę na członka zespołu;
7) Powołuję GraŻYnę Sadło, studentkę lll roku na kierunku Administracja studia

niestacjonarne l stopnia;

8) Odwołuję dr Łukasza Święcickieg o z członkazespołu;
2. W skład zespołu, po zmianach o których mowa w ust, 1 wchodzą:

1) dr hab. Dorota Strus, prof. uczelni, koordynator kierunku administracja, studia l stopnia
- przewodnicząca;

2) dr hab, Stanisław Faliński, prof. uczelni;

3) dr hab. Wojciech Gonet, prof, uczelni;

4) dr hab. Jezy Kolazowski, prof. uczelni;

5) dr hab, Alina Miruć, prof. uczelni;

6) dr hab, Bańosz Nowakowski, prof. uczelni;

7) dr hab. Urszula Nowicka, prof, uczelni;



8) dr hab. Kzysztof Prokop, prof. uczelni - koordynator kierunku prawo jednolite studia

magisterskie;

9) dr hab. KalarzynaWojewoda-Buraczyńska, prof. uczelni

1 0) dr Maciej Andzejewski;

11) dr Marcin Bider;

12) dr Pzemysław Czernicki;

13)dr Monika Niedziółka, koordynator kierunku administracja studia lI stopnia;

14) mgr Marcin Dzazga;

15) Grazyna Sadło, studentka lll roku na kierunku Administracja studia niestacjonarne l

stopnia;

16) Tomasz Chmiel, student ll roku na kierunku Administracja studia stacjonarne ll

stopnia;

Decyzja wchodziw życie z dniem podpisania.
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