DECYZJA
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz
ustawy o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1239), po rozpatrzeniu wniosku rektora
i założyciela Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie z siedzibą w Warszawie

dokonuję
przyporządkowania prowadzonej przez Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie z siedzibą
w Warszawie, wpisaną do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod liczbą porządkową „69",

specjalności „przyroda z geografią"
do kierunku „geografia".
Uzasadnienie
Rektor oraz założyciel Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie z siedzibą w Warszawie
w dniu 16 lutego 2004 r. złożyli wniosek o przyporządkowanie specjalności „przyroda z geografią" do kierunku
„geografia". Państwowa Komisja Akredytacyjna uchwałą z dnia 8 lipca 2004 r. nr 646/2004 roku wniosek ten
zaopiniowała pozytywnie. Biorąc pod uwagę stanowisko Państwowej Komisji Akredytacyjnej Minister Edukacji
Narodowej i Sportu uznał za zasadne przyporządkowanie ww. specjalności do kierunku „geografia". Tym
samym uczelnia może prowadzić wyższe studia zawodowe w specjalności „przyroda z geografią" na kierunku
„geografia".
Jednocześnie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2005 roku, uczelnia zobowiązana jest
dostosować prowadzone kształcenie do warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby
utworzyć i prowadzić kierunek lub kierunek i specjalność zawodową (Dz. U. Nr 34, poz. 285, z późn. zm.).
Decyzja jest ostateczna.
Nie służy od niej odwołanie, jednakże na podstawie art. 127 § 3 kodeksu postępowania
administracyjnego strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.
Po wyczerpaniu wyżej opisanego trybu, na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, wniesiona za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. rektor uczelni,
2. założyciel uczelni,
3. a/a.

