
INDEKS UCHWAŁ 2015 rok 

 

1. Uchwała Nr 1/II/2015 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 2015/2016.  

2. Uchwała Nr 2/II/2015 w sprawie korekty Nr 4 do planu rzeczowo - finansowego 

Uczelni na 2014 rok. 

3. Uchwała Nr 3/II/2015 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 

2015 rok. 

4. Uchwała Nr 4/II/2015 w sprawie uchwalenia procedury oraz kryteriów udzielania 

zgody na dodatkowe zatrudnienie. 

5. Uchwała Nr 5/III/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 

6. Uchwała Nr 6/III/2015 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla kierunku 

studiów Inżynieria Bezpieczeństwa prowadzonych w Wyższej Szkole Oficerskiej 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

7. Uchwała Nr 7/IV/2015 w sprawie uchwalania 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 2016/2017. 

8. Uchwała Nr 8/IV/2015 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 2016/2017. 

9. Uchwała Nr 9/IV/2015 w sprawie uchwalenia liczby miejsc na kierunkach studiów 

stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 

10. Uchwała Nr 10/IV/2015 w sprawie Uchwalenie 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 2016/2017. 

11. Uchwała Nr 11/IV/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów. 

12. Uchwała Nr 12/IV/2015 w sprawie uchwalenia trybu udzielania nauczycielowi 

akademickiemu urlopu wypoczynkowego. 

13. Uchwała Nr 13/IV/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Uczelni za 2014 rok oraz podziału zysku.  



14. Uchwała Nr 14/IV/2015 w sprawie zatwierdzenia  implementacji Zintegrowanego 

Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie Uczelnią. 

15. Uchwała Nr 15/VI/2015 w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na 

szkolenie oficerskie w ramach ośmioipółmiesięcznego Studium Oficerskiego w roku 

akademickim 2015/2016. 

16. Uchwała Nr 16/VI/2015 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 2015/2016. 

17. Uchwała Nr 17/VI/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych. 

18. Uchwała Nr 18/VI/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu potwierdzania efektów 

uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

19. Uchwała Nr 19/VI/2015 w sprawie regulaminu opłat dla studentów studiów 

cywilnych I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów 

dokształcających prowadzonych w  Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

20. Uchwała Nr 20/VI/2015 w sprawie zmiany Uczelnianego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki. 

21. Uchwała Nr 21/VI/2015 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni 

na 2015 rok. 

22. Uchwała Nr 22/X/2015 w sprawie oceny działalności Uczelni, zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania Rektora z jej działalności oraz oceny działalności Rektora. 

23. Uchwała Nr 23/X/2015 w sprawie warunków i trybu przyjmowania w roku 

akademickim 2015/2016 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach 

dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego. 

24. Uchwała Nr 24/X/2015 w sprawie warunków i trybu przyjmowania w roku 

akademickim 2015/2016 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach 

trzymiesięcznego Studium Oficerskiego. 

25. Uchwała Nr 25/X/2015 w sprawie  „Regulaminu korzystania z infrastruktury 

badawczej uczelni”. 

26. Uchwała Nr 26/X/2015 w sprawie uchwalenia składu stałych komisji Senatu kadencji 

2015-2019 i przewodniczącego kom. dysc. ds. nauczycieli Akademickich. 

27. Uchwała Nr 27/X/2015 w sprawie wyboru kandydatów do Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. 

28. Uchwała Nr 28/XI/2015 w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uczelni do 2025 

roku. 



29. Uchwała Nr 29/XI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie   

płk. dr. hab. inż. Dariuszowi SKORUPCE. 

30. Uchwała Nr 30/XI/2015 w sprawie utworzenia w  Instytucie Dowodzenia Wyższej 

Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki studiów 

pierwszego stopnia na kierunku „Obronność Państwa” o profilu praktycznym. 

31. Uchwała Nr 31/XII/2015 w sprawie uchwalenia warunków i trybu przyjmowania 

kandydatów na niestacjonarne studia  podyplomowe. 

32. Uchwała Nr 32/XII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale 

Zarządzania studiów pierwszego  stopnia na kierunku „Logistyka” o profilu 

praktycznym. 

33. Uchwała Nr 33/XII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale 

Zarządzania studiów pierwszego  stopnia na kierunku „Informatyka” o profilu 

praktycznym. 

34. Uchwała Nr 34/XII/2015 w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-

finansowego Uczelni na 2016 r.    

35. Uchwała Nr 35/XII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zakupów 

inwestycyjnych  w latach 2017-2019. 
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