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DECYZJA Nr 912022

DYREKToRA INSTYTUTU NAUK o PoLlTYcE lADMlNlsTRAcJl

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w siedlcach

z dnia 28 wrześn|a2022roku

w sprawie powołania Zespołu ds. współp racy zzagranicą
lnstytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz określenia zakresu jego obowiązków

Na podstawie § 26 ust.19 Regutaminu Organizacyjnego UPH:

§1

Powołuję w lnstytucie Nauk o Polityce i Administracji Zespół ds. współp ra,cy zzagranicą
w składzie:

1) Dr Łukasz Święcicki - przewodniczący

2) Dr Marcin Bider

3) Dr Agnieszka Dybowska

4) Dr hab. Arkadiusz lndraszczyk

5) Dr Agata Opalska-Kasprzak

6) Dr Bartłomiej Suchodolski

7) Dr Jerzy Szukalski

8) Dr Yliya Ulasiuk

§2
Do zadań Zespołu nalezy:

1 Opracowywanie projektów strategii w zakresie współpracy zzagranicą lnstytutu Nauk

o Polityce i Administracji;

2 Upowszechnianie i promowanie wymiany międzynarodowej wśrod studentów i

pracownikÓw akademickich lnstytutu Nauk o Polityce i Administracji (np. program

Erasmus, Tygodniu Międzynarodowym i innych);



Upowszechnianie i promowanie wśród pracowników lnstytutu Nauk o PolitYce i

Administracji informacji, dotyczących działań w zakresie pozyskiwania funduszy

pzeznaczonych na rozwój międzynarodowej działalności badawczej;

Wspieranie 6ziałań lnstytutu Nauk o Polityce iAdministracji na rzeczzapraszania

wizytującej kadry akademickie1 z zagranicy;

Analiza wykorzystania dorobku naukowego pracowników lnstytutu Nauk o PolitYce i

Administracji w zakresie współp rucy z zagranicą;

lnicjowanie zawierania umów o współpracy zzagranicznymi oŚrodkami naukowYmi;

Współpraca z innymi zespołami działającymiw lnstytucie, na WydŻale i w UPH, oraz
z innymi podmiotami poza UPH w zakresie merytorycznym zadań Zespołu.

§3
1 Członkowie Zespołu biorą udział w stałych i doraźnych gremiach (zespołach, komisjach

itp,) powoływanych przezDziekana Wydziału Nauk Społecznych lub RektOra UPH, których

p rzed m iote m dzi ała n i a je st współp ruca z zagr anicą.

2 członków Zespołu do udziału w gremiach wymienionych w par. 3 ust, 1 wyznacza DYrektor

lnstytutu lub przewodniczący Zespołu ds. wspołpracy z zagranicą

§4
Decyzja wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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