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"informatyka medialna" studia pierwszego stopnia
- profil praktyczny

o. dr Zdzisław
Klafka,
kadencja od:
2016-09-01 do:
2020-08-31
dziennikarstwo i
komunikacja społeczna studia drugiego stopnia profil praktyczny
o. dr Zdzisław
Klafka,
kadencja od:
2012-10-01 do:
2016-08-31
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r.".
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Tadeusz
Rydzyk, ul. Św.
Józefa 23/25,
87-100 Toruń
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o. dr Krzysztof
Bieliński,
kadencja od:
2011-09-01 do:
2015-08-31

woj. kujawsko-pomorskie,
87-100
Toruń ul. Św. Józefa 23/35

dr Krzysztof
Bieliński

Prowadzenie w Wydziale
Nauk o Kulturze Społecznej
i Medialnej kształcenia na
kierunku „politologia” na
poziomie studiów drugiego
stopnia”.
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Prowadzenie na Wydziale
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Termin
ważności
pozwolenia:
do dnia 30
września 2011
r.
wyrazy: Kształcenie na
poziomie wyższych
studiów zawodowych w
specjalnościach: 1.
polityka społeczna, 2.
kultura medialna zastępuje
się wyrazami: Prowadzenie
wyższych studiów
zawodowych na kierunku

Decyzją
Ministra
Edukacji
Narodowej i
Sportu z dnia
25 marca 2005
r. nr DSW-3-JP4003-400/05
dokonano
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„politologia” w
specjalności „polityka
społeczna” oraz na
kierunku „dziennikarstwo i
komunikacja społeczna” w
specjalności „kultura
medialna” .

215

2001-12-07

215

2001-08-14

przyporządkow
ania
specjalności
„polityka
społeczna” do
kierunku
„politologia”
oraz
specjalności
„kultura
medialna” do
kierunku
„dziennikarstw
o i komunikacja
społeczna”.
871566276

2001-07-17;
Termin
rozpoczęcia
działalności:
data wpisu.
Okres ważności

Tadeusz
Rydzyk
zamieszkały w
Toruniu, przy
ulicy Św. Józefa
23/25, 87-100

Wyższa Szkołą Kultury
Społecznej i Medialnej w
Toruniu z siedzibą w
Toruniu

Kształcenie na poziomie
wyższych studiów
zawodowych w
specjalnościach: 1.
polityka społeczna,
2. kultura medialna

środki
finansowe w
wysokości:
100.000,00 zł

2001-08-14
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