Zarządzenie Nr 70/2013
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie: przekształcenia międzywydziałowej jednostki dydaktycznej
„Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe"
w jednostkę międzywydziałowa pn. „Biotechnologia"
Na podstawie:
-) art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm. )
-) § 11 ust. 1,2 i ust. 3 pkt 3 w związku z § 43 Statutu Uczelni z dnia 4 listopada
2011 r. z późn. zm.)
w związku z Uchwałą Senatu Nr 101/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.
zarządzam, co następuje:
§1
Z dniem 1 stycznia 2014 roku przekształcam międzywydziałową jednostkę dydaktyczną
pn. „Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe" w jednostkę międzywydziałową pn.
„Biotechnologia"
zapewniającą obsługę administracyjną i organizacyjną kierunku
studiów „Biotechnologia" prowadzonego wspólnie przez Wydział RolniczoEkonomiczny, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Ogrodniczy oraz Wydział
Technologii Żywności.
§2
Przekształcona jednostka międzywydziałowa pn. „Biotechnologia" o której mowa w § 1,
działa na podstawie „Regulaminu" stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Do wykonania zarządzenia zobowiązuję:
a) Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich - w zakresie spraw organizacyjnych,
b) Kierownika Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych - w zakresie spraw osobowych
wynikających ze zmiany, o której mowa w § 1.
§4
1. Tracą moc obowiązującą Zarządzenie Nr 13/2003 z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie
utworzenia Międzywydziałowego Studium Biotechnologii AR; Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 7
września 2010 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu Biotechnologii - Studiów
Międzywydziałowych oraz Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie
nowelizacji Regulaminów międzywydziałowych jednostek dydaktycznych „Architektura
Krajobrazu - Studia Międzywydziałowe" i „Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe".
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Kraków, dnia 31 grudnia 2013 r.
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