
  INDEKS UCHWAŁ 2016 rok 

 

 

1. Uchwała Nr 1/II/2016 w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Uczelni. 

 

2. Uchwała Nr 2/II/2016 w sprawie uchwalenia składu stałych komisji Senatu 

kadencji 2015-2019 

 

3. Uchwała Nr 3/II/2016 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Wydziale 

Zarządzania studiów pierwszego stopnia na kierunku „Dowodzenie” o profilu 

praktycznym. 

 

4. Uchwała Nr 4/II/2016 w sprawie Uchwalenia efektów kształcenia dla kierunku 

studiów Informatyka prowadzonych w Wydziale Zarządzania.  

                          

5. Uchwała Nr 5/II/2016 w sprawie uchwalenia efektów kształcenia dla kierunku 

studiów Logistyka prowadzonych w Wydziale Zarządzania.          

                                                           

6. Uchwała Nr 6/II/2016 w sprawie uchwalenia wytycznych dla Rad Wydziałów do 

opracowania programów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunków 

kształcenia Uczelni profilu ogólnoakademickiego. 

 

7. Uchwała Nr 7/II/2016 w sprawie uchwalenia wytycznych dla Rad Wydziałów do 

opracowania programów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów pierwszego 

i drugiego stopnia kształcenia profilu praktycznego - studia wojskowe. 

                      

8. Uchwała Nr 8/II/2016 w sprawie uchwalenia wytycznych dla Rad Wydziałów 

Uczelni do opracowania programów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów 

pierwszego i drugiego stopnia profilu praktycznego - studia cywilne.  

                                                         

9. Uchwała Nr 9/II/2016 w sprawie uchwalenia efektów kształcenia dla kierunku 

studiów Dowodzenie prowadzonych w Wydziale Zarządzania.   

  

10. Uchwała Nr 10/II/2016 w sprawie uchwalenia efektów kształcenia dla profili 

praktycznych kierunków studiów prowadzonych w Uczelni.       

                                                                                                                                                                

11. Uchwała Nr 11/II/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje inwestycji 

budowlanych w Uczelni.    

 

12. Uchwała Nr 12/III/2016 w sprawie określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla 

poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku 

akademickim 2016/2017. 

 

13. Uchwała Nr 13/III/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie. 

 

14. Uchwała Nr 14/III/2016 w sprawie korekty Nr 1do planu rzeczowo - finansowego 

Uczelni na 2015 rok. 

 



15. Uchwała Nr 15/III/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów. 

 

16. Uchwała Nr 16/V/2016 w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Uczelni. 

 

17. Uchwała Nr 17/V/2016 w sprawie uchwalenia udoskonalonych efektów 

kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w WSOWL. 

 

18. Uchwała Nr 18/V/2016 w sprawie uchwalenia wniosku do Ministra Obrony 

Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy 

zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku 

akademickim 2017/2018. 

 

19. Uchwała Nr 19/V/2016 w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji 

kandydatów oraz formy studiów na pierwszy rok studiów wyższych w Wyższej 

Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia  generała Tadeusza  Kościuszki w 

roku akademickim 2017/2018. 

 

20. Uchwała Nr 20/V/2016 w sprawie uchwalenia warunków i trybu przyjmowania 

kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych   na Uniwersytecie 

Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obron Narodowej w 

charakterze kandydata na żołnierza zawodowego  

w roku akademickim 2017/2018. 

 

21. Uchwała Nr 21/V/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Uczelni za 2015 rok oraz podziału zysku. 

 

22. Uchwała Nr 22/V/2016 w sprawie warunków i trybu przyjmowania w roku 

akademickim 2016/2017 na dodatkowe szkolenie wojskowe kandydatów na 

oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego 

 

23. Uchwała Nr 23/V/2016 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na 

dodatkowe szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach 

sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w  roku akademickim 

2016/2017. 

 

24. Uchwała Nr 24/V/2016 w sprawie zmian w  uchwale nr 12/III/2016 w sprawie 

określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz 

zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017. 

 

25. Uchwała Nr 25/V/2016 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach sześciomiesięcznego Studium 

Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki w roku akademickim 2016/2017. 

 

26. Uchwała Nr 26/VI/2016 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego 

Uczelni na 2016 rok. 

 

27. Uchwała Nr 27/VI/2016 w sprawie określenia liczby miejsc na kierunkach 

studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017. 



 

28. Uchwała Nr 28/VI/2016 w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów 

na szkolenie oficerskie w ramach ośmioipółmiesięcznego Studium Oficerskiego w 

roku akademickim 2016/2017. 

 

29. Uchwała Nr 29/VI/2016 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla 

kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa  prowadzonych w Wydziale Nauk  

o Bezpieczeństwie. 

 

30. Uchwała Nr 30/ X/ 2016 w sprawie oceny działalności Uczelni, zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania Rektora z jej działalności oraz oceny działalności Rektora. 

 

31. Uchwała Nr 31/ X/ 2016 w sprawie zmian w  uchwale nr 12/III/2016 w sprawie 

określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz 

zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017. 

 

32. Uchwała Nr 32/ X/ 2016 w sprawie warunków i trybu przyjmowania w roku 

akademickim 2016/2017 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów  

w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego. 

 

33. Uchwała Nr 33/ X/ 2016 w sprawie warunków i trybu przyjmowania w roku 

akademickim 2016/2017 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów  

w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego. 

 

34. Uchwała Nr 34/ X/ 2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr 18/V/2016  z dnia 5 maja 

2016 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków  

i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok 

stacjonarnych studiów w roku akademickim 2017/2018. 

 

35. Uchwała Nr 35/ X/ 2016 w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej  

o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na 

pierwszy rok stacjonarnych studiów w roku akademickim 2017/2018. 

 

36. Uchwała Nr 36/ X/ 2016 w sprawie zmian w  uchwale nr  25/V/2016 w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów 

w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole 

Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w roku 

akademickim 2016/2017. 

 

37. Uchwała Nr 37/ X/ 2016 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie inwestycje 

budowlanych, do CPIB resortu Obrony Narodowej na lata 2016-2022. 

 

38. Uchwała Nr 38/ XII/ 2016 w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie przez Rektora 

– Komendanta WSOWL oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz  

ustanowieniu hipoteki – budynek ul Żelazna. 

 

39. Uchwała Nr 39/ XII/ 2016 w sprawie  uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-

finansowego Uczelni na 2017 

 



40. Uchwała Nr 40/ XII/ 2016 w sprawie uchwalenia warunków i trybu przyjmowania 

kandydatów na niestacjonarne studia  podyplomowe w roku akademickim 

2016/2017 oraz 2017/2018 

 

41.  Uchwała Nr 41/ XII/ 2016 w sprawie  uchwalenia zmian w  uchwale nr  

32/X/2016 warunków i trybu przyjmowania w roku akademickim 2016/2017 na 

szkolenie  wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego 

Studium Oficerskiego 

 

42. Uchwała Nr 42/ XII/ 2016 w sprawie uchwalenia Statutu Uczelni.                                                                      

 

 

 

 


