
0 Un[welsgtet pyREKToR/NsryrUTU NA;JK
Przgrodniczo--Hńanistgczng OPOL|TYCElADM\NISIRACJ/
w Siedtcach

DECYZJA Nr 812022
DYREKToRA INSTYTUTU NAUK o PoLlTYcE tADMtNlsTRAcJl

UN IWERSYTETU PRZYRoDN tczo.H UMANtsTYczN EGo
w siedlcach

z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie powołania zespołu ds. promocji iwspółpracy ze szkołami
lnstytutu Nauk o Polityce iAdmlnistracji oraz określenia zakresu jego obowiązków

Na podstawie § 26 ust.19 Regulaminu Organizacyjnego UPH:

§1

Powołuję w lnstytucie Nauk o Polityce i Administracji Zespół ds. promocji i współpracy ze
szkołami:

w składzie:

1) Dr Michał Krawczyk - przewodniczący

2) Dr Łukasz Ciołek

3) Dr Ańur Olszewski

4) Dr Bartłomiej Suchodolski

5) Mgr Urszula Kierzkowska

§2
Do zadań Zespołu należy:

1 OPracowYwanie pĘektów strategii działań promocyjnych lnstytutu Nauk o polityce i

Administracji;

2 PrzYgotowYwanie, koordynacja i udział w działaniach tnstytutu Nauk o polityce i

Administracjiw wydarzeniach promocyjnych Wydziału Nauk Społecznych, całego
UPH lub innYch jego jednostek organizacyjnych o ile zajdzie taka potrzeba (np.

Podczas Drzwi Otwańych, Festiwalu Nauki i Sztukiw Siedlcach i innych);
3 OPracowYwanie projektow strategiiwspółpracy lnstytutu Nauk o polityce i

Administracji ze szkołami średnimi oraz organizacja tej współpracy;



5

6

Analiza wykorzystania dorobku naukowego pracownikow lnstytUt Nauk O POlitYce i

Administr:acji pod względem wykorzystania go w działalności promocyjnej;

Opra cowywa n ie kon cepcj i projektów materiałów p romocyj nych ;

Analiza stanu ilości ijakości nauędzi i instrumentów oraz materiałów promocYjnYch

posiadanych przez lnstytut oraz ich zapotrzebowania;

Współpraca z innymi zespołami działającymiw lnstytucie, na Wydziale iw UPH, oraz

ze Środowiskiem poza UPH w zakresie merytorycznym zadań Zespołu.

Członkowie Zespołu biorą udział w stałych i doraźnych grerniach (zespołach,

komisjach itp.) powoływanych przez Dziekana Wydziału Nauk Społeeznych lub

Rektora UPH, których przedmiotem działania jest promocja,

Członków Zespołu do udziału w gremiach wymienionych w par. 3 ust. 1 wyznacza

Dyrektor lnstyłtutu lub przewodniczący Zespołu ds. promocji

§3

§4
Decyzja wchodziw życie z dniem podpisania.

otrzymują:
pracownicy lNPA
ala

,.J"*I.^rh"\ )" kr^ c4,^\
dr hł6. Arkadiusz lndraszczyk prof. uczel
dyrektor lnstytutu Nauk o Polityce i Admin\$tracji


