
INDEKS UCHWAŁ 2013 rok 

 

1. Uchwała Nr 1/II/2013 w sprawie: określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla 

poszczególnych stanowisk, zasad   ustalania rodzaju zajęć dydaktycznych objętych 

zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku 

akademickim 2013/2014.  

2. Uchwała Nr 2/II/2013 w sprawie: rozpoczęcia przygotowań do prowadzenia studiów 

I stopnia na kierunku Logistyka w specjalnościach: logistyka w sytuacjach 

kryzysowych, transport w logistyce oraz zarządzanie łańcuchem dostaw w małych i 

średnich przedsiębiorstwach. 

3. Uchwała Nr 3/II/2013 w sprawie: efektów kształcenia dla studiów I stopnia na 

kierunku Logistyka w specjalnościach: logistyka w sytuacjach kryzysowych, transport 

w logistyce oraz zarządzanie łańcuchem dostaw w małych i średnich 

przedsiębiorstwach. 

4. Uchwała Nr 4/II/2013 w sprawie: korekty nr 3 do planu rzeczowo - finansowego 

Uczelni na 2012 rok.  

5. Uchwała Nr 5/II/2013 w sprawie wytycznych dla Rady Wydziału Zarządzania i Rady 

Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie do opracowania planów studiów i programów 

kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – studiów I stopnia. 

6. Uchwała Nr 6/II/2013 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 

2013 rok. 

7. Uchwała Nr 7/IV/2013 w sprawie utworzenia  funduszu  rozwoju  Uczelni. 

8. Uchwała Nr 8/IV/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  

finansowego Uczelni za 2012 rok oraz podziału zysku. 

9. Uchwała Nr 9/IV/2013 w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o 

ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na 

pierwszy rok stacjonarnych studiów w roku akademickim 2014/2015. 

10. Uchwała Nr 10/IV/2013 w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji 

kandydatów oraz formy studiów na pierwszy rok studiów I i II stopnia w Wyższej 

Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w roku 

akademickim 2014/2015. 

11. Uchwała Nr 11/IV/2013 w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na 

pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach 

limitu miejsc Ministra Obro Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza 

zawodowego w roku akademickim 2014/2015. 

12. Uchwała Nr 12/IV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zakup ośrodka wraz                

z gruntem  „Wysoki Kamień”. 



13. Uchwała Nr 13/IV/2013  w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr 1/II/2013 z dnia 

21 lutego 2013 r., w sprawie określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla 

poszczególnych stanowisk, zasad ustalania rodzaju zajęć dydaktycznych objętych 

zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku 

akademickim 2013/2014. 

14. Uchwała Nr 14/IV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON wraz z dofinansowaniem z przychodów własnych w 2014 roku, 

inwestycji pod nazwą: „Zakup symulatora pola walki  VBS 2.”. 

15. Uchwała Nr 15/VI/2013 w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na 

szkolenie oficerskie w ramach ośmioipółmiesięcznego Studium Oficerskiego w roku 

akademickim 2013/2014.  

16. Uchwała Nr 16/VI/2013 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach sześciomiesięcznego Studium 

Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w roku akademickim 

2013/2014. 

17.  Uchwała Nr 17/VI/2013 w sprawie wytycznych dla Rady Wydziału do opracowania 

planów studiów i programów kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

I stopnia na kierunku Zarządzanie w dodatkowych specjalnościach: zarządzanie 

kadrami, zarządzanie organizacją  i II stopnia na kierunku Zarządzanie w dodatkowej 

specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem. 

18. Uchwała Nr 18/VI/2013 w sprawie wytycznych dla Rady Wydziału Zarządzania do 

opracowania planu studiów i programu kształcenia dla kandydatów na żołnierzy 

zawodowych – studiów II stopnia. 

19. Uchwała Nr 19/VI/2013 w sprawie korekty nr 1 do planu rzeczowo - finansowego 

Uczelni na 2013 rok. 

20. Uchwała Nr 20/VI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na 

nieruchomości „Wysoki Kamień. 

21. Uchwała Nr 21/VI/2013 w sprawie upoważnienia Rektora do określenia limitu 

przyjęć na I rok studiów roku akademickim 2013/2014. 

22. Uchwała Nr 22/X/2013 w sprawie Wyrażenie zgody na nadanie imienia gen. dyw. 

Ryszarda LACKNERA budynkowi dydaktycznemu nr 19.  

23. Uchwała Nr 23/X/2013 w sprawie oceny działalności Uczelni, zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania Rektora z jej działalności oraz oceny działalności Rektora. 

24. Uchwała Nr 24/X/2013 w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę gruntów rolnych. 

25. Uchwała Nr 25/X/2013 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje zakupów 

inwestycyjnych.    

26. Uchwała Nr 26/X/2013  w sprawie uchwalenia korekty Nr 2 do planu rzeczowo - 

finansowego Uczelni na 2013 rok. 



27.   Uchwała Nr 27/X/2013 w sprawie uchwalenia składu Kapituły Medalu Uczelni. 

  

28. Uchwała Nr 28/XII/2013 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach  dwunastomiesięcznego Studium 

Oficerskiego w roku akademickim 2013/2014. 

 

29. Uchwała Nr 29/XII/2013 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach  trzymiesięcznego Studium 

Oficerskiego w roku akademickim 2013/2014. 

 

30. Uchwała Nr 30/XII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zakupów 

inwestycyjnych. 

 

31. Uchwała Nr 31/XII/2013 w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji Senatu. 

 

 

 


