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DECYZJA Nr 712020
DYREKToRA INSTYTUTU NAUK o PoLlTYcE lADMlNtsTRAcJt
U NIWERSYTETU PRZYRoDNlczo-HUMANlsTYczNEGo
w siedlcach
z dnia 4 llstopada 2020 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Programów Studiów
lnstytutu Nauk o Polityce iAdministracji oraz okreśtenia zakresu jego obowiązków

§1

Na Podstawie § 25 ust. 2 Regulaminu

Organizacyjnego

UPH powołuję Zespoł ds.

Programów Studiow lnstytutu Nauk o Polityce iAdministracjiw następującym składzie:

1,

dr Monika Niedziółka

-

pzewodnicząca, koordynator kierunku Administracja ll

stopnia

2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
1

0.

dr hab. Wojciech Gonet prof. uczelni
dr hab. Urszula Nowicka prof. uczelni
dr hab. kzysztof prokop prof. uczelni- koordynator kierunku prawo
dr Dorota strus

-

koordynator kierunku Administracja l stopnia

dr Marcin Bider
dr Pzemysław Czernicki
dr

Anna Owczarczyk

dr Łukasz Święcicki
d

r Katarzyna Wojewoda-B

u

raczyńska

11. Kinga KaPczyńska, studentka administracji ll roku ll stopnia (studia stacjonarne)

12.Dariusz Przybyłko, student administracji ll roku

§2

tl

stopnia (studia niestacjonarne)

Na Podstawie § 25 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego UPH ustalam następujący zakres
obowiązków:

1,

Opracowywanie propozycji zmian w programach studiów prowadzonych w lnstytucie
Nauk o Polityce i AdministraĄi zgłaszanych z własnej inicjatywy lub przez:

- Przedstawicieli instytucji administracji ządowej oraz samorządowej (interesariuszy
zewnętrznych),

-

nauczYcieli akademickich prowadzących zalęcia dydaktyczne na kierunku
Administracja pienłszego i drugiego stopnia, Prawo studia jednolite magisterskie,

2.

3.

- studentów i absolwentów kierunków studiów;

OPracowywanie zmian

w

programach studiów wynikających

z

obowiązujących

PrzePisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzeń Ministra
Edukacji i Nauki, uchwał Senatu izarządzeń Rektora UPH;
OPiniowanie propozycji zmian w programach studiów podyplomowych prowadzonych

W lnstYtucie Nauk

o

Polityce

i

Administracji; opiniowanie programów nowo

uruchamianych studiów podyplomowych;

4.
5.

Nadzór nad aktualizaqą i publikowaniem sylabusów przedmiotowych;
WerYfikacja tematów prac dyplomowych pod względem ich zgodności z programami
studiów oraz dyscypliną przypisaną lnstytutowi;

6. WerYfikacja zagadnień obowiązujących na egzaminach dyplomowych

7.

studiów

pienruszego i drugiego stopnia;

Realizacja innych zadan zleconych plzez dyrektora lnstytutu Nauk

o

polityce

i

Administracji.

§3

Tracą moc DecYzja nr 212019 Dyrektora lnstytutu Nauk o Polityce i Administracji w sprawie
powołania Zespołu ds. Programu Studiów lnstytutu Nauk o Polityce i Administracji
z dnia ,t
PaŹdziernika 2019 r., Decyzja nr 5l2O19 Dyrektora lnstytutu Nauk o polityce i Administracji w
sPrawie w sPrawie okreŚlenia zakresu obowiązków Zespołu ds, Programu Studiów lnstytutu

Nauk o Polityce i Administracji

z

dnia 23 października 2019

r. oraz DecyĄa nr

2t2O20
DYrektora lnstYtutu Nauk o Polityce i Administracji w sprawie zmian w składzie Zespołu
ds.
Programu Studiów lnstytutu Nauk o Polityce iAdministracjiz dnia 26 lutego 2O2O
r.

Decyzja wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§4

dr hab. Arkadi

DYREKT

}",uczelni

