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częrwea2017 r.

DECYZJA
Na podstawię art. 11 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r, - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. IJ. 2016 r.
poz. 1842 z późn. zm.).) oraz art. 104 § 1 ustawy z dana 14 częrwca 1960 r. - Kodęks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. paz. 23, z późn. zm.), po roąatrzeniv wniosku z dńa 20 lutego
2017 r. Karkonoskiej Państwowej SzkoĘ Wfiszej w Jeleniej Górze, rępręzentowanej przez Ręktora Pana prof. dr.
hab. Mariana Ursela, i po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażonej w uchwalę nr 233/2017
z dńa25 maja20l7 r.

nadaję
Wydziałowi Prryrodniczo - Technicznemu
Karkonoskiej Państwowej SzkoĘ Wyższej w Jelenie j Górze
uprawnienie

do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym

na kierunku,,pielęgniarstwo",
zgodnie z opisem efektów kształcenia dla tego kierunku studiów, poziomu i
profilu kształcenia, określonym przez Senat Karkonoskiej Państwowej
SzkoĘ Wyższej w Jeleniej Górze uchwałą nr 38/2016 z dnia 21 listopada
2016 r.

uzasadnienie
Na podstawię art. lO7 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z2013 r. poz.267), odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyżuwzględnia ona w całościżądanie stfony.
pouczenie
Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 74 azerwca i 960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. IJ. z
2013 r. poz.267), strona nięzadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z wnioskiem o ponowrle rozpŃrzenie sprawy w_terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
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