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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 3 w zwiqzku z afi. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkalnictwie w2szw (Dz. IJ. z 2012 r. Nr 572 z p62n. zm.) oruz $ 7 ust, l plt 1iust.

2 rozporzqdzenia Ministra Nauki i szkolnictwa wy2szego z dnia 29 wrzesnia 201 1 r.

w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczeg6lowego trybu udostqpniania rejestru uczelni

niepublicznych i zwiqzk6w uczelni niepublicznych (Dz. U. Nr 207, poz. 1234) po ro4ratrzeniu

wniosku G6mo5l4skiej wy2szej Szkoly Handlowej im. wojciecha Korfantego w Katowicach,

reprezentowanej przez Rektora dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego

nadajg Wydziaiowi Zamiejscowemu w Ostrawie GrirnoSl4skiej Wy:i:szej Szkcly

Handlowej im. wojciecha Korfantego w Katowicach uprawnienie do prowadzenia

na kierunku ,,stosunki miEdzyrarodowe" studi6w drugiego stopnia o profilu

og6lnoakademick im, zgodnte z opisem efekt6w ksztalcenia d1a tego kierunku studi6w,

poziomu i profilu kszlalcenia, okreslonym w uchwale nr 1 Senatu G6rnoslqskiej

wlszej Szkotry Handlowej im. wojciecha Korfantego w Katowicach z dnia 72

grudnia 2013 r.

zarz dzam dokonanie wpisa w Rejestrze [Jczelni Niepublicznych i Zwiqzkow uczelni

Niepublicznych, pod liczbq porz4dkow4 ,,36", pod kt6r4 wpisana jest G6mo6l4ska

WyZsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach:

a) w rubryce drugiej pn. ,,Data wydania decyzji zarzqdzajqcej wpis"

,"20t4-09 - ";

b) w rubryce sz6stej pn. ,,Posiadane uprawnienia do prowadzenia studi6w na danlTn

kierunku i okreSlonym poziomie ksztatcenia":

',stosunkimigdz}marodowe-studiadrugiegostopnia-profilog6|noakademicki-
Wydzial Zamiejscowy w Ostrawie".

l.



Uzasadnienie

G6mo6lqska wylsza Szkola Handlowa im. wojciecha Korfantego w Katowicach
w dniu 6 maja 2014 r. wystqrila z wnioskiern o nadanie wyclzialowr Zamiejscowemu
w ostrawie G6mo514skiej wy2szel szkoly Handlowej im. wojciecha dorfant"go
w Katowicach uprawnienia 

_ 
do prowadzenia ksztarcenia na poziomie studi6w drugiego

stopnia na kierunku ,,stosunki miqdzlararodowe" o profilu og6rnoakademickim.

Po rozpatrzeniu wniosku pod wzglEdem formalnyl zostar on puekazany do opinii
Polskiej Komisji Akredfacyjnej.

Polska Komisja Akredytaclna uchwal4 Nr 45512014 z
negatyrrnie zaopiniowala ww. wniosek G6mo6t4skiej Wy2szq
Wojciecha Korfantego w Katowicach.

dnia 3 lipca 2014 r.
Szkotry Haadlowej im.

od ww. uchwatry G6moSl4ska wy2sza szkora Handlowa im. wojciecha Korfantego
w Katowicach zlo2yla do Polskiej Komisji Akredytacyjnej wniosek o pono*.r" rozpatrzerie
sprawy.

Polska Komisja Akredytaclina uchwal4 nr 1g/312014 z dnia 4 wrzesnia 2014 r.
w sprawie wniosku G6rnosl4skiej wy2szej szkoly Handlowej im. wojciecha Korfantego
w Katowicach o ponowne rozpatzerie wniosku o nadanie wydzialowi Zamiejscowemu
w ostrawie G6mo6lqskiej wyiszej szkoly Handlowej im. fuojciecha Korfaatego w
Katowicachuprawnienia do prowadzenia ksztalcenia na poziomie studi6w drugiego .iopn,u
na kierunku ,,stosunki miqdzlmarodowe" o profilu og6lnoakademickim, zmieni"la 

"negaty.wn4

opiniq sformulowan4 w uchwale nr 455/2014 r. z dnia 3 lipca 2014 t.

Rozpatruiqc ca1o36 zlo?onej dokumentacji, a zwraszczabior4c pod uwagQ pozytyrvn*
opiniq Polskiej Komisji Akredy.tacyjnej w zakresie wskazan),rn w obowiazuiacyitr prr"piru"t
prawnych, Minister Nauki i szkolnictwa wy2szego stwierdzil, lz wniosei<" c6mosi4skiej
wyzszej Szkoly Handlowej im. wojciecha Korfantego w Katowicach o nadanie wydziaiowi
Zamiejscowemu w ostrawie uprawnienia do prowadzenia ksztalcenia na poziomie suJi6w
drugiego stopnia na kierunku ,,stosunki miEdzSmarodowe,' o profilu ogotno*ua"-i"ki-
zawiera dane i informacje pozwalaiqce vna6, i2 ksztalcenie na wniosk-owanym kierunku
studi6w zostanie zorganizowane i prowadzone zgodnie z oczekiwanlmi standardami.

W zwiqzku z powyiszym, organ podj4l decyzjE o nadaniu Wydzialowi
Zamiejscowemu w ostrawie G6mosl4skiej wy2szej Szkoly Handlowej im. wojciecha
Korfantego w Katowicach uprawnienia do prowadzenia ksztalcenia na ioziomie sLdi6w
drugiego stopnia na kierunku ,,stosunki miqdzyrarodowe', o profilu og6lno^atademickim oraz
dokonaniu stosownych wpis6w w Rejestne uczelni Niepubticznyih i zwiqzkJi iczetni
Niepublicznych.

Z awagi na powyisze Minister Nauki i Szkolnictwa Wy2szego postanowitr jak
w sentencji.



Pouczenie

Na podstawie art. 127 $ 3 ustawy z dnia 14 czswca 7960 r. Kodeks postepotpdnia

administracyjnego (Dz. IJ . z 2013 r . zrn.) strona niezadowolona z niniejszej

decyzji mo2e z*r6cii siq tlo Wy2szego z wnioskiern o ponowne

rozpatlzenTe sprawy w telmuu

Ofrzmuia:

1. Gkirno5l4ska Wyisza Szkola Handlowa
in Wojciecha Korfantego w Katowicach

ul. Harcerzy WrzeSnia nr 3
40-659 Katowice

2. a.a.
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