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ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 17.10.2019 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

 
w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 

na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym 

 

Mając na uwadze uchwały Nr 36/IV/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. i Nr 38/VI/2019 z dnia  

27 czerwca 2019 r. Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

oraz decyzję Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie 

wdrożenia rekomendacji z prac „Zespołu zadaniowego do wypracowania propozycji rozwiązań 

organizacyjnych i prawnych prowadzących do usprawnienia i konsolidacji wykonania  

w resorcie obrony narodowej zadań w obszarze informatyki, teleinformatyki  

i cyberbezpieczeństwa”, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustalam następujący skład zespołu ds. utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego 

stopnia (inżynierskich) na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym, dalej zwany 

„zespołem”: 

1) mgr inż. Dominika DUDZIAK-GAJOWIAK – kierownik zespołu 

2) dr inż. Grzegorz DEBITA – zastępca kierownika zespołu 

3) dr hab. inż. Radosław RUDEK, prof. AWL 

4) dr hab. inż. Stanisław STANEK, prof. AWL  

5) por. mgr Marek BŁACHUT – przedstawiciel Instytutu Dowodzenia 

6) por. dr inż. Krzysztof GÓRSKI – przedstawiciel Instytutu Dowodzenia 

7) dr inż. Magdalena KOWACKA 

8) dr Marcin FLIEGER 

9) mjr mgr inż. Rafał KANIA  

10) mjr mgr inż. Marcin PŁUCIENNICZAK 

11) mgr inż. Janusz NIECHWIADOWICZ 

12) mgr inż. Tomasz UJMA 

13) mgr Agnieszka WANIEWSKA 

14) mgr inż. Jakub MALEWICZ 

15) mgr Michał NOWAK 

16) mgr Ireneusz PANEK 

17) p. Jacek NOWICKI 

18) dr hab. inż. Teresa KUPCZYK, prof. AWL – Pełnomocnik Dziekana ds. dyplomowania 

19) mjr dr inż. Radosław MILEWSKI – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia  

i Polskiej Ramy Kwalifikacji 
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2. W skład zespołu dodatkowo wchodzą: 

1) dr Lesław WEŁYCZKO – Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia 

i Polskiej Ramy Kwalifikacji 

2) mgr inż. Krzysztof GALANT – Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Wojskowych 

3) ppłk mgr Adam SZCZEPANIAK – przedstawiciel Oddziału Koordynacji Kształcenia 

i Szkolenia 

4) mjr mgr inż. Sebastian GAJOWIAK – przedstawiciel Oddziału Koordynacji 

Kształcenia i Szkolenia 

5) mgr Anita OLBRYCHT – przedstawiciel Biblioteki 

6) inż. Bogdan KEMPA – przedstawiciel Sekcji Informatyki 

7) p. Dorota HANC – przedstawiciel Pionu Kanclerza 

8) st. chor. szt. Zbigniew MIKOŁAJCZYK  – przedstawiciel Pionu Kanclerza 

3. Kierownik zespołu posiada moje upoważnienie do stawiania członkom zespołu zadań  

w przedmiotowym zakresie i rozliczania z ich wykonania. 

 

§ 2 

1. Zadaniem zespołu jest: 

1) w odniesieniu do programu studiów: 

a) przyporządkowanie kierunku studiów do dyscypliny lub dyscyplin naukowych,  

do których odnosić się będą efekty uczenia się, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej; 

b) opracowanie efektów uczenia się; 

c) opracowanie programu studiów, w tym planu studiów; 

2) w odniesieniu do uzyskania pozwolenia na utworzenie studiów: 

a) opracowanie wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym 

kierunku, poziomie i profilu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.), zgodnie  

z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 27 września 2019 r. Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz. 1861). 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 należy opracować z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów recenzowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na 

określonym kierunku poziomu i profilu – profil praktyczny, określonych w Załączniku  

nr 5 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Załącznik do uchwały Nr 4/2018 Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r.). 

 

§ 3 

Wniosek o pozwolenie na utworzenie przedmiotowych studiów wraz z załącznikami 

opracować do dn. 02.12.2019 r.  

 

§ 4 

Kierownika zespołu dodatkowo zobowiązuję do: 

1) bieżącego informowania mnie o postępach w realizacji prac; 

2) przygotowania cyklicznych informacji do Departamentu Nauki i Szkolnictwa 

Wojskowego o postępach w realizacji rekomendacji zawartych w harmonogramie 
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stanowiącym załącznik do decyzji Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia  

8 maja 2019 r., stosownie do jej § 3. 

 

§ 5 

Nadzór nad realizacją całokształtu czynności związanych z utworzeniem studiów pierwszego 

stopnia (inżynierskich) na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym sprawuje prodziekan 

ds. dydaktycznych. 

 

§ 6 

1. Traci moc Zarządzenie nr 33 z dnia 05.07.2019 r. Dziekana Wydziału Zarządzania 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w sprawie utworzenia 

na Wydziale Zarządzania studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku 

„Informatyka” o profilu praktycznym. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

DZIEKAN 

Wydziału Zarządzania 

 

/…/ 

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

- członkowie zespołu; 

- Kanclerz; 

- Dyrektor Instytutu Dowodzenia; 

- Szef Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia; 

- Szef Oddziału Koordynacji Badań Naukowych; 

- Dyrektor Biblioteki. 
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Arkusz uzgodnień do Zarządzenia Dziekana WZ w sprawie utworzenia na Wydziale 

Zarządzania studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku „Informatyka”  

o profilu praktycznym: 

 

Kanclerz 
 

Dyrektor Instytutu Dowodzenia 
 

Szef Oddziału Koordynacji Kształcenia 

i Szkolenia 

 

Szef Oddziału Koordynacji Badań 

Naukowych 

 

Dyrektor Biblioteki 
 

Kierownik Zespołu Dydaktyki 
 

 

 


