
MINISTER 
NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO 

DSW.ZNU.6022.144.3.2015.AN 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyzszym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post^owania administracyjnego (Dz. U . z 2013 r., 
poz. 267 z pozn. zm.) i § 7 ust. 1 rozporz^dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 
z dnia 29 wrzesnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegolowego trybu 
udost^niania rejestru uczelni niepublicznych i zwi^zkow uczelni niepublicznych 

^^•Tm$f;i (Dz. U. Nr 207, poz. 1234) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 maja 2015 r. Staropolskiej 
Szkoly Wyzszej w Kielcach, reprezentowanej przez Rektora Pana dr Jana Telusa 

Warszawa, 2015-07-2^ tf 

1) nadaj^ Wydzialowi Zamiejscowemu w Myslenicach Staropolskiej Szkoly 
Wyzszej w Kielcach, uprawnienie do prowadzenia studiow pierwszego stopnia 
o profilu praktycznym na kierunku „bezpieczenstwo wewn^trzne", zgodnie z opisem 
efektow ksztalcenia dla tego kierunku studiow, poziomu i profilu ksztalcenia, 
okreslonym przez Senat Staropolskiej Szkoly Wyzszej w Kielcach Uchwal^ 
Nr 09/02/2015 z dnia 14 lutego 2015 r., 

2) zarz^dzam dokonanie wpisu w rejestrze uczelni niepublicznych i zwi^zkow uczelni 
mepublicznych, pod liczb^ porz^dkowq, ,,199", pod ktor^ wpisana jest Staropolska 
Szkola Wyzsza w Kielcach, 

a) w rubryce drugiej pn. „Data wydania decyzji zarz^dzaj^cej wpis" - „2015-07-( 

b) w rubryce szostej pn. „Posiadane uprawnienia do prowadzenia studiow na danym 
kierunku i okreslonym poziomie ksztalcenia": ,,bezpieczeristwo wewn^trzne" - studia 
pierwszego stopnia - profil praktyczny - Wydzial Zamiejscowy w Myslenicach. 
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UZASADNIENIE 

Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach ztozyla wniosek o nadanie uprawnienia 
Wydzialowi Zamiejscowemu w Myslenicach do prowadzenia studiow pierwszego stopnia 
0 profilu praktycznym na kierunku „bezpieczehstwo wewn^trzne". 
Po rozpatrzeniu wniosku pod wzgl^dem formalnym zostai on przekazany do opinii Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej, ktora Uchwal^Nr 477/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. pozytywnie 
zaopiniowala wniosek. W zwi^ku z powyzszym zachodzi rowniez potrzeba wprowadzenia 
odpowiednich zapisow do rejestru uczelni niepublicznych i zwi^zkow uczelni niepublicznych. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego stwierdzil powyzsze i postanowil, 
jak na wst^pie. 

POUCZENIE 

Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania 
administracyjnego (Dz. U . z 2013 r., poz. 267 z pozn. zm.) strona niezadowolona z decyzji 
moze zwrocic si^ do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. 

Otrzymuje jako strona: ~. " " - - ^ - - ^ 

Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach, ul. Ponurego Piwnika 49, 26 - 666 Kielce. 

Do wiadomosci: 

Pan Jan Telus zamieszkaly w Bilczy przy ul. Zeromskiego 103A, Pan Dariusz Kruk zamieszkaly 
w Kielcach przy ul. Kalcytowej nr 1 m. 7, Pani Marta Mosioiek zamieszkaia w Kielcach Osiedle Barwinek 
nr 9 m. 9 - Zalozyciele Uczelni. 

a/a. , 


