Uchwala nr 812
Senatu Uniwersytetu rv Biatymstoku
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
sprarsie utworzettia urmiejscowego ll/yttzialu Attmhistracji w Siet!lcach,
Prowadzenia przez ten WJ:tlzial sludidw na kierunku administrocja oraz zmisn w lJchwale
nr 651 senatu unih)eaytelu,h' Bialyntsroku zdnia 2g maja 200i r, w sprawie zasad i trybu
przyiqt kanttydatdw no jednolite srudia magisrerskie, slu ia pierwsxigo sropnia i
studia
drugiego stopnia ;v roku akademickim 2009/2010.
ht

Na podstawie art. l l ust. 2, art. 62 ust. I pkt 6 i art. 169 w zwi4zku z arr. g5 ust. r
pkt I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnicrwie \\jzszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365
z, p6zn. zm.) oraz Rozporzqdzenicm Ministra Nauki i Szkolnictwa wyzszego
z dnia 2g marca
2007 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w tworzenia i funkcjonowaniallii, zamiejscowel
podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscouego odrodka tJydaktycznego
uczelni
(Dz. U. Nr 69 poz. 459) i Rozporz4dzeniem lvlinistra Nauki i szkolnicirua *yzszJgo
z dnia
2)7 lipca 2006 r. w sprawie warunk6w, jakie musz4 spelniai jednostki organizacline"
uczelni,
aby prowadzii studia na okreslonynr kierunku i poiiomie ksztalcenia
1bz. u. Nr r44 poz.
1048) Senat Uniwersytetu w Bialyrnstoku:

I
2.

tworzy zamiejscowy wydzial Administracji w Siedlcach, ktory rozpocznie dzialalnoii od
I wrzeSnia 2009 r.,
wyruza zgodg na prowadzenie przez wydziar Administracji w Siedlcach studi6w na

kjerunku administracja

w

zakesie studi6w drugiego stopnia pocz4wszy od roku
akademickiego 2009/20 t0,
3. wprowadza zmianE w Uchwale nr 65 I Senatu uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 2g
maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyiqd kandydarow najednolite itudia
magisterskie,
studia pierwszego stopnia studia drugiego sropnia w roiu akademickim 2609/2010,
polegajqc4 na dodaniu w .,ll CzqSci szczeg6lowej" nastgpujEcego zapisu:
,,Zamiejscowy W ydzial Administracji w Siedlcach
Kierunek : Administracja
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
F'orma studiow : niestacjoname
: bez limitu
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bqd4 brane pod uwagg:
dyplom ukoiczenia studi6rv pierwszego stopnia kicrunku administracia. stosunki
migdzynarodowe oraz kierunkrjw pokrewnych,
nab6r na podstawie zloZonych wymaganych dokument6w..'

i

Limit

.

o

5.

zobowi4zuje Uczelnian4 Komisig wyborczq do ustarenia karendarza r.ryborczego
i szczeg6lowlch zasad przeprowadzania pierwszych wybor6w do Rady Wydziaiu,
Kolegium Elektor6w wydzialu, Dziekana i prodziekana na wydziale Administracir
w Siedlcach oraz do przcprowadzenia wybor6w Wydzialowej Komii.ii Wyborczej.
upowaZnia Dziekana-elekta wydzialu Administracji w Sietllcach- do oowolania
wydzialowej Komisji Rekrutaclinej, kt6ra przeprowadzi rekrurac.fp na stutlia w roku

akademickim 2009/201 0.

Senolu Un

