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ZARZĄDZENIE NR 8 z dnia 22.01.2021 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

w sprawie: powołania komisji programowych do opracowania programów studiów 

dla wszystkich kierunków studiów na Wydziale Zarządzania rozpoczynających się 

od roku akademickiego 2021/2022 

 

Na podstawie uchwał nr 64/XII/2020, 65/XII/2020 i 66/XII/2020 Senatu Akademii Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 18 grudnia 2020 r., mając na uwadze 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Zarządzania nr 1, 2, 3 oraz 4 z dnia 22 października 2020 r., 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję komisje programowe do opracowania programów studiów, dalej zwane „komisjami”, 

dla wszystkich kierunków studiów na Wydziale Zarządzania rozpoczynających się od roku 

akademickiego 2021/2022 w następującym składzie: 

– ppłk dr Mikołaj KUGLER – przewodniczący komisji 

– ppłk dr Krzysztof GRUCA – koordynator ds. studiów wojskowych 

1. Kierunek studiów: Zarządzanie 

– płk rez. dr Lesław WEŁYCZKO – zastępca przewodniczącego komisji 

– prof. dr hab. Zdzisław KNECHT 

– dr hab. Roman BATKO, prof. AWL 

– ppłk rez. dr Robert BALCERZYK 

– dr Maciej POPŁAWSKI 

– płk rez. dr inż. Marek ANDRUSZKIEWICZ – w odniesieniu do studiów wojskowych 

– ppłk dr Bartosz SYLWESTRZAK 

– mjr dr inż. Radosław MILEWSKI 

– mjr dr Artur ZIELICHOWSKI 

– mgr inż. Dominika DUDZIAK-GAJOWIAK 

– mgr Aleksandra RZEPECKA 

– mgr inż. Michał NOWAK 

2. Kierunek studiów: Logistyka 

– ppłk dr Wiktor BIERNIKOWICZ – zastępca przewodniczącego komisji 

– dr hab. Marta WINCEWICZ-BOSY, prof. AWL 

– płk rez. dr inż. Grzegorz STANKIEWICZ, prof. AWL 

– mjr dr inż. Radosław MILEWSKI 

– mjr dr inż. Sławomir PATERAK 

– ppłk dr Bartosz SYLWESTRZAK 

– mjr dr Artur ZIELICHOWSKI 

– mgr inż. Dominika DUDZIAK-GAJOWIAK 

3. Kierunek studiów: Dowodzenie 

– ppłk dr Przemysław ŻUKOWSKI– zastępca przewodniczącego komisji 

– prof. dr hab. Maria Wanda KOPERTYŃSKA 

– dr hab. Katarzyna CZAIŃSKA, prof. AWL 
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– dr hab. Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ, prof. AWL 

– ppłk dr Piotr PIETRAKOWSKI 

– mjr dr Artur ZIELICHOWSKI 

– kpt dr Maria MAŃKOWSKA 

– mjr rez. dr Gustaw MICHALEWSKI 

– ppłk dr Jacek PAJĄK 

– ppłk mgr Mariusz SIKORA 

– ppłk dr Bartosz SYLWESTRZAK 

– mjr dr inż. Radosław MILEWSKI 

– mgr inż. Dominika DUDZIAK-GAJOWIAK 

4. Kierunek studiów: Informatyka 

– mgr inż. Dominika DUDZIAK-GAJOWIAK – zastępca przewodniczącego komisji 

– dr hab. inż. Radosław RUDEK, prof. AWL 

– dr inż. Grzegorz DEBITA 

– dr inż. Leszek WOLANIUK 

– dr inż. Jolanta MIZERA-PIETRASZKO 

– mgr inż. Janusz NIECHWIADOWICZ 

– por. dr Krzysztof GÓRSKI – w odniesieniu do studiów wojskowych 

– ppłk dr Bartosz SYLWESTRZAK 

– mjr dr inż. Radosław MILEWSKI 

– mjr dr Artur ZIELICHOWSKI 

 

§ 2 

W skład komisji dodatkowo wchodzą: 

– dr Agata MAŁECKA – Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia 

i Polskiej Ramy Kwalifikacji 

– ppłk dr Dariusz LENART – Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu 

– kpt. mgr Michał LIBEREK – Kierownik Studium Języków Obcych 

– ppłk mgr Adam SZCZEPANIAK – przedstawiciel Oddziału Koordynacji Kształcenia 

i Szkolenia 

– mjr mgr inż. Sebastian GAJOWIAK – przedstawiciel Oddziału Koordynacji Kształcenia 

i Szkolenia 

 

§ 3 

Zadaniem komisji jest: 

1) zmodyfikowanie, jeżeli istnieje taka potrzeba, efektów uczenia się dla poszczególnych 

kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

prowadzonych na Wydziale Zarządzania; 

2) opracowanie programów studiów, w tym planów studiów, dla poszczególnych kierunków 

studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Wydziale 

Zarządzania, zgodnie z wytycznymi Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki do tworzenia programów studiów – uchwały nr 64/XII/2020, 

65/XII/2020 i 66/XII/2020  z dnia 18 grudnia 2021 r. 
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§ 4 

Określam następujący harmonogram prac komisji: 

1) do 19 marca 2021 r. zmodyfikować (jeżeli istnieje potrzeba) efekty uczenia się dla 

poszczególnych kierunków studiów zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 226) oraz 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. 

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się  dla kwalifikacji 

na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218); 

2) do 16 kwietnia 2021 r. opracować programy studiów, w tym plany studiów, zgodnie 

z art. 67 ust. 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 późn. zm.) oraz § 2 niniejszych wytycznych odnośnie 

dokumentacji i określonych wzorów, dla wszystkich kierunków studiów Akademii o profilu 

praktycznym - studia wojskowe, odpowiednio do posiadanych uprawnień przez Wydział 

Zarządzania w zakresie kształcenia. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

 

DZIEKAN 

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

 

/…/ 

 ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

- członkowie komisji; 

- pracownicy Wydziału Zarządzania; 

- Dyrektor Instytutu Dowodzenia; 

- Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu; 

- Kierownik Studium Języków Obcych; 

- Kierownik Zespołu Dydaktyki; 

- Szef Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia; 

- Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji.  
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Arkusz uzgodnień do Zarządzenia Dziekana WZ w sprawie powołania komisji 

programowych do opracowania programów studiów dla wszystkich kierunków studiów 

na Wydziale Zarządzania rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022: 

 

Dyrektor Instytutu Dowodzenia 
Uzgodniono w trybie obiegowym 

(elektronicznym) w dn. 20-21.01.2021. 

Kierownik Zakładu Wychowania 

Fizycznego i Sportu 

Uzgodniono w trybie obiegowym 

(elektronicznym) w dn. 20-21.01.2021. 

Kierownik Studium Języków Obcych 
Uzgodniono w trybie obiegowym 

(elektronicznym) w dn. 20-21.01.2021. 

Kierownik Zespołu Dydaktyki 
Uzgodniono w trybie obiegowym 

(elektronicznym) w dn. 20-21.01.2021. 

Szef Oddziału Koordynacji Kształcenia 

i Szkolenia 

Uzgodniono w trybie obiegowym 

(elektronicznym) w dn. 20-21.01.2021. 

Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. 

Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Uzgodniono w trybie obiegowym 

(elektronicznym) w dn. 20-21.01.2021. 

 

 


