
UCHWAŁA Nr 26/DO/2012 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 12 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie planu studiów na kierunku polityka publiczna 

oraz szczegółowych zasad ich prowadzenia 

 

 Na podstawie § 49 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(uchwała Nr 33 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r.  

w sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biuletyn 

Prawny UMK Nr 4, poz. 71 z późn. zm.) 

u c h w a l a  s i ę,  co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się plan i program stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku polityka 

publiczna, obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013. Plan studiów stacjonarnych 

uwzględniający podział odpowiedzialności za poszczególne przedmioty stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwala się plan i program niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku 

polityka publiczna, obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013. Plan studiów 

niestacjonarnych uwzględniający podział odpowiedzialności za poszczególne przedmioty 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

Kierunek studiów polityka publiczna prowadzony jest wspólnie przez Wydział Politologii  

i Studiów Międzynarodowych oraz Wydział Prawa i Administracji. 

 

§ 4 

1. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych jest wydziałem wiodącym, 

odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji studiów, obsługę administracyjną studiów 

oraz prowadzenie dokumentacji studentów. 

2. Decyzje w indywidualnych sprawach studenckich podejmuje dziekan Wydział Politologii  

i Studiów Międzynarodowych. 

 

§ 5 

Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych przedstawia Senatowi UMK 

uzgodnione z dziekanem Wydziału Prawa i Administracji propozycje w sprawach: 

1. zasad rekrutacji na kierunek studiów,  

2. uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, 
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3. limitu przyjęć na pierwszy rok kierunku studiów. 

 

§ 6 

1. Dziekani wydziałów prowadzących studia na kierunku polityka publiczna zapewniają 

właściwą realizację i obsadę zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, zgodnie 

z zakresem określonym w programie studiów tego kierunku. 

2. Dziekani wydziałów prowadzących studia na kierunku polityka publiczna są zobligowani 

do wzajemnego informowania się o zmianach w stanie zatrudnienia, wpływających na 

uprawnienia do prowadzenia kierunku. 

3. Na początku każdego roku akademickiego dziekan Wydziału Politologii i Studiów 

Międzynarodowych, po uzgodnieniu z dziekanem Wydziału Prawa i Administracji 

sporządza i przekazuje rektorowi informację dotyczącą obsady kadrowej studiów na 

kierunku polityka publiczna.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Wydziału 

 

 

              prof. dr hab. Andrzej Sokala 

                         Dziekan 

 

 


