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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I oraz art. 30 ustawy z drna 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z p źn. zn.) oraz $ 8 ust. 2 rozporządzenia Minisfoa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dltta 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni
niepublicznychi zwiryk w uczelni niepublicznych (Dz. U. Nr 52,po2.348),

1. nadaję Wydziałowi Informatyki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych z siedzibą
w Katowicach uprawnienia do prowadzenia studi w pierwszego stopnia na kierunku ,,graftkt';
2. zarządzam dokonanie w rejestrze uczelri niepublicznych i nviryk w uczelni nięublicznych,
w części dotyczącĄ uczelni działĄących do dnia 31 sierpnia 2005 r. na podstawie ustawy z dnta
26 częrwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z p źn. zm.),
pod liczbąporządkową,,I45", pod kt rąwpisana zostałaWyŻsza Szkoła Technologii Informatyczttych
zsiedzibąw Katowicach'': lA l

a) w rubryce drugiej pn. ,,Data wpisu'' _ wpisu w brzmieniu: ,, Ąa . 0 Ą .2OIT ,.-,
b) w rubryce cnłartej pn. ,,og lny kierunek działalnościuczelni" _ wpisu w brzmieniu: ,,Prowadzenie
na Wydziale Informatyki studi w pierwszego stopnia na kierunku orgrafikao'.

Uzasadnienie

Strona wystąpiła z wnioskiem o nadanie Wydziałowi Informatyki Wyższe1Szkoły Technologii
Informatycznych z siedzibą w Katowicach uprawnieri do prowadzenia studi w pierwszego stopnia
na kierunku ,,graftka". Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym, został on przekazany do
Paristwowej Komisji Akredytacyjnej, kt ra uchwałąNr I88l20Il z dnia 24 marca}}II t. pozytywnie
go zaopiniowała.

Rozpatrując wniosek v,ryzą w5rmienionej Uczelni o nadanie uprawnieri do prowadzenia
kształcenia na kierunku ,,graftkd' na poziomie sfudi w pierwszego stopnia Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego stwierdził, iz wniosek zawiera dane i informacje pozwa|Ąące vzna , iż
kształcenie na wnioskowanym kierunku zostanie prawidłowo zorgatizowane. Wobec powyzszego
zachodzi rownież potrzeha wprowadzenia odpowiednich zapis w do rejestru uczeLni niepublicznych
i związkiw uczelni niepubli cznych.
Minister Nauki i SzkolnictwaWyższego stwierdził powyższe i postanowił jak na wstępie.

Decyzj a j est ostateczna.

POUCZENIE

Na podstawie art. I27 $ 3 ustawy z drna 14 częrwca 1960 r. - Kodeks postęowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. I07l, z p źn. zm.) strona niezadowol ona z ntrtte1szĄ decyzji może mwocic


