
Indeks uchwał 2020 

 

 

1.  Uchwała Nr 1/I/2020 w sprawie: określenia efektów uczenia się na kierunku 

Dowodzenie na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym – studiach 
wojskowych, prowadzonych na  Wydziale Zarządzania 

2. Uchwała Nr 2/I/2020 w sprawie: zmian w Uchwale Nr 73/XII/2018 z dnia  

13 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na 
niestacjonarne studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 oraz 

2019/2020. 

3. Uchwała Nr 3/II/2020 w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku 
Dowodzenie na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym – studiów 

wojskowych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 
 

4. Uchwała Nr 4/II/2020 w sprawie: zmian w uchwale nr 30/IV/2019 z dnia  

24 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów  
w pierwszym etapie kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych na 
Uniwersytecie Medycznym w Lodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony 

Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w roku 
akademickim 2020/2021. 

 

5. Uchwała Nr 5/II/2020 w sprawie: rekomendacji  na zrealizowanie ze środków 
budżetowych MON zakupów inwestycyjnych na lata 2021 – 2022. 

 

6. Uchwała Nr 6/II/2020 w sprawie opiniowania planu rzeczowo- finansowego 

Akademii na rok 2020 .  

 
7. Uchwała Nr 7/IV/2020 w sprawie: zmiany w programach studiów wojskowych  

I stopnia kierunków: Dowodzenie, Logistyka i Inżynieria bezpieczeństwa Edycji-
2019. 

8. Uchwała Nr 8/IV/2020 w sprawie:  zmiany w programach studiów wojskowych  
I stopnia kierunków: Dowodzenie i Inżynieria bezpieczeństwa Edycji-2017. 

9. Uchwała Nr 9/IV/2020 w sprawie: określenia efektów uczenia się dla profilu 

praktycznego studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka – studiów 
wojskowych, prowadzonych w Wydziale Zarządzania.   

10. Uchwała Nr 10/IV/2020 w sprawie: określenia efektów uczenia się dla profilu 
praktycznego studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa 
– studiów wojskowych, prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.  



11. Uchwała Nr 11/IV/2020 w sprawie: określenia efektów uczenia się dla studiów 

drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie – studiów 
wojskowych, prowadzonych w Wydziale Zarządzania.   

12. Uchwała Nr 12/IV/2020 w sprawie: określenia efektów uczenia się dla studiów 
drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa – 
studiów wojskowych, prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.  

13. Uchwała Nr 13/IV/2020 w sprawie: określenia efektów uczenia się dla profilu 
praktycznego studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa 

prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.  

14. Uchwała Nr 14/IV/2020 w sprawie: określenia efektów uczenia się dla profilu 
ogólnoakademickiego studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo 

narodowe prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

15. Uchwała Nr 15/IV/2020 w sprawie: określenia efektów uczenia się dla profilu 

ogólnoakademickiego studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo 
narodowe prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

16. Uchwała Nr 16/IV/2020 w sprawie: określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla 

żołnierzy zawodowych zajmujących poszczególne stanowiska nauczycieli 
akademickich  oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 

2020/2021.  

17. Uchwała Nr 17/IV/2020 w sprawie: warunków i trybu przyjmowania 
kandydatów - podoficerów zawodowych na szkolenie wojskowe zakończone 

egzaminem na oficera w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego w 
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w 2021 roku . 

18. Uchwała Nr 18/IV/2020 w sprawie: warunków i trybu przyjmowania 
kandydatów w pierwszym etapie kwalifikacji na pierwszy rok studiów 
stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc 

Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w 
roku akademickim 2021/2022 . 

19. Uchwała Nr 19/IV/2020 w sprawie:  określenia warunków, trybu oraz terminów 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na kierunki studiów cywilnych 
 I i II stopnia w Akademii Wojsk Lądowych imienia  generała Tadeusza  

Kościuszki w roku akademickim 2021/2022.  

20. Uchwała Nr 20/IV/2020 w sprawie:  określenia liczby miejsc na kierunkach 

studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021  

21. Uchwała Nr 21/IV/2020 w sprawie:  zmian w uchwale nr 62/X/2019  w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu przyznawania nagród Rektora-Komendanta w Akademii 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”. 

22. Uchwała Nr 22/IV/2020 w sprawie:  powołania Przewodniczącego Uczelnianej 

Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich  i jego zastępców.  



23. Uchwała Nr 23/IV/2020 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wyborczego 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

24. Uchwała Nr 24/IV/2020 w sprawie: zaopiniowania korekty planu rzeczowo-

finansowego Akademii na 2019 rok.  

25. Uchwała Nr 25/IV/2020 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania  
finansowego Akademii za 2019 rok.   

26. Uchwała Nr 26/V/2020 w sprawie: zmian w uchwale Nr 74/XII/2018 Senatu 
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia  

12 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wytycznych do tworzenia programów 
studiów dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym w Akademii Wojsk 

Lądowych – studia wojskowe.   

27. Uchwała Nr 27/V/2020 w sprawie: zmian w uchwale Nr 75/XII/2018 Senatu 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia  
12 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wytycznych do tworzenia programów 
studiów dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu 

praktycznym w Akademii Wojsk Lądowych, rozpoczynających się od roku 
akademickiego 2020/2021.   

28. Uchwała Nr 28/V/2020 w sprawie: efektów uczenia się na kierunku Informatyka 
na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) o profilu praktycznym – studia 
cywilne . 

29. Uchwała Nr 29/V/2020 w sprawie:  zmian w uchwale  Nr 28/IV/2019 Senatu 
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia  

24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na kierunki studiów cywilnych 
I i II stopnia  w Akademii Wojsk Lądowych imienia  generała Tadeusza  

Kościuszki w roku akademickim 2020/2021.  

30. Uchwała Nr 30/V/2020 w sprawie: zmian w uchwale  Nr 57/X/2019 Senatu 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia  
29 października 2019 r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 
wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium 

Oficerskiego w 2020 roku. 

31. Uchwała Nr 31/V/2020 w sprawie: zmian w uchwale Nr  58/X/2019 Senatu 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia  
29 października 2019 r. w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 
wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium 

Oficerskiego w 2020 roku.  

32. Uchwała Nr 32/V/2020 w sprawie: zasad rozliczania wymiaru zajęć 

dydaktycznych w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii 
Wojsk Lądowych z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 oraz 
zmiany rocznego wymiaru zajęć Rektora.  



33.  Uchwała Nr 33/VI/2020  w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku 

Dowodzenie na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym – 
studiów wojskowych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

 
34. Uchwała Nr 34/VI/2020   w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku 

Logistyka na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym – studiów 

wojskowych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 
 

35. Uchwała Nr 35/VI/2020  w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku 
Inżynieria bezpieczeństwa na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym – 

studiów wojskowych, prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.                                                                    
 

36. Uchwała Nr 36/VI/2020  w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku 

Zarządzanie na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym – studiów 
wojskowych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

 

37. Uchwała Nr 37/VI/2020  w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku 
Zarządzanie na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonych 

na Wydziale Zarządzania. 
 

38. Uchwała Nr 38/VI/2020  w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku 
Zarządzanie na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, 
prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

 
39. Uchwała Nr 39VI/2020  w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku 

Logistyka na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonych 
 na Wydziale Zarządzania. 

 

40. Uchwała Nr 40/VI/2020  w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku 
Informatyka na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonych 

na Wydziale Zarządzania. 
 

41. Uchwała Nr 41/VI/2020  w sprawie: ustalenia programu na kierunku Inżynieria 

bezpieczeństwa na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, 
prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 
42. Uchwała Nr 42/VI/2020  w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku 

Bezpieczeństwo narodowe na studiach pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 
 

43. Uchwała Nr 43/VI/2020  w sprawie: ustalenia programów studiów na kierunku 
Bezpieczeństwo narodowe na studiach drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim, prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 
44. Uchwała Nr 44/VI/2020 w sprawie:  uchwalenia zmian w uchwalonym uchwałą 

Nr 7/III/2019 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 
Kościuszki z dnia 27 marca 2019 r. Statucie Akademii Wojsk Lądowych imienia 
generała Tadeusza Kościuszki. ( opinia NSZZ PW)                                           



45. Uchwała Nr 45/VI/2020 w sprawie:  uchwalenia zmian w Uchwale Nr 

30/IV/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: warunków i trybu 
przyjmowania kandydatów w pierwszym etapie kwalifikacji 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 2020/2021.  

46. Uchwała Nr 46/VI/2020 w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na 

szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium 
Oficerskiego w 2021 roku.  

47. Uchwała Nr 47/VI/2020 w sprawie: powołania Przewodniczącego Uczelnianej 

Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich i jego zastępców. 

48. Uchwała Nr 48/VI/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na  nadanie nazw ulicom  

w centralnej części Akademii i nazwy sali wykładowej w Budynku Dydaktycznym 
imienia Władysława Augustyna STASIAKA.            

49. Uchwała Nr 49/VI/2020 w sprawie  uchwalenia zmian do „Regulaminu 

przyznawania nagród Rektora-Komendanta w Akademii Wojsk Lądowych imienia 
generała Tadeusza Kościuszki”. ( opinia NSZZ PW)                                                                           

  
50. Uchwała Nr 50/VI/2020 w sprawie: zmiany w programie studiów wojskowych 

 I stopnia kierunku Dowodzenie Edycji-2018.  

51. Uchwała Nr 51/VI/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
planu rzeczowo - finansowego Akademii za 2019 rok. 

52. Uchwała Nr 52/VII/2020 w sprawie: opiniowania Planu rzeczowo-finansowego 
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na 2020 rok. 

53. Uchwała Nr 53/VII/2020 w sprawie: zmiany w programach studiów wojskowych 

I stopnia kierunków: Dowodzenie, Logistyka, Inżynieria bezpieczeństwa  
Edycji-2018. 

54. Uchwała Nr 54/IX/2020  sprawie: uchwalenia składu stałych komisji Senatu. 

55. Uchwała Nr 55/X/2020  sprawie: oceny funkcjonowania Akademii, zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania Rektora z jej działalności oraz oceny działalności Rektora. 

56. Uchwała Nr 56/X/2020  sprawie: zmian w Uchwale Nr 17/IV/2020 z dnia  
24 kwietnia 2020 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów – 

podoficerów zawodowych na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na 
oficera w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk 
Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w 2021 roku. 

57. Uchwała Nr 57/X/2020  sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 
wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium 

Oficerskiego w 2021 roku. 
 



58. Uchwała Nr 58/X/2020  sprawie: zmian w uchwale Nr 8/III/2019 z dnia 27 marca 

2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, 
dyplomu doktorskiego oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz 

uchwale Nr 59/X/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmian w 
uchwale Nr 8/III/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów 
dyplomów ukończenia studiów, dyplomu doktorskiego oraz świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych. 
 

59. Uchwała Nr 59/X/2020  sprawie: utworzenia na Wydziale Nauk  
o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 
Kościuszki na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa” jednolitych studiów 

magisterskich o profilu praktycznym. 
 

60. Uchwała Nr 60/XI/2020 sprawie: przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia na 
Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 
Kościuszki na kierunku „Informatyka” jednolitych studiów magisterskich  

 o profilu praktycznym. 
 

61. Uchwała Nr 61/XI/2020 sprawie: zatwierdzenie zmiany wzoru  dyplomu 
doktorskiego. 

 

62. Uchwała Nr 62/XI/2020 sprawie: uchwalenie Regulaminu Senatu Akademii 
Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

 

63. Uchwała Nr 63/XI/2020 sprawie: zmian w Uchwale Nr 17/IV/2020 z dnia  
24 kwietnia 2020 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów 

podoficerów zawodowych na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na 
oficera w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w 2021 roku oraz uchwale  
Nr 56/X/2020 z 16 października 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 
17/IV/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku. 

 

64. Uchwała Nr 64/XII/2020 sprawie: wytycznych do tworzenia programów studiów 

dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich o profilu praktycznym w Akademii Wojsk Lądowych – 
studia wojskowe. 

 

 

65. Uchwała Nr 65/XII/2020 sprawie: wytycznych do tworzenia programów studiów 
dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu 
praktycznym w Akademii Wojsk Lądowych, rozpoczynających się od roku 

akademickiego 2021/2022. 
 

66. Uchwała Nr 66/XII/2020 sprawie: wytycznych do tworzenia programów studiów 
dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim w Akademii Wojsk Lądowych, rozpoczynających się od roku 

akademickiego 2021/2022. 
 



67. Uchwała Nr 67/XII/2020 sprawie: programu studiów na kierunku Inżynieria 

bezpieczeństwa na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym – studiów 
wojskowych, prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

68. Uchwała Nr 68/XII/2020 sprawie: zmiany w Uchwale nr 7/IV/2020 z dnia  
24 kwietnia 2020 r. oraz innych zmian w programach studiów wojskowych I 

stopnia kierunków: Dowodzenie, Logistyka i Inżynieria bezpieczeństwa Edycji-
2019. 

 

69. Uchwała Nr 69/XII/2020 sprawie: efektów uczenia się na kierunku Inżynieria 
bezpieczeństwa na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym – 

studiach wojskowych, prowadzonych na  Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 
 

 

70. Uchwała Nr 70/XII/2020 sprawie: efektów uczenia się na kierunku Informatyka 
na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym – studiach 

wojskowych, prowadzonych na  Wydziale Zarządzania. 
 

71. Uchwała Nr 71/XII/2020 sprawie: zmian do Regulaminu oceny okresowej 
nauczycieli akademickich w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 
Tadeusza Kościuszki zaopiniowanego w uchwale nr 54/IX/2019 z dnia 18 

września 2019 roku. 
 

72. Uchwała Nr 72/XII/2020 sprawie: prowizorium planu rzeczowo-finansowego 
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na 2021 rok. 
 

 

 

 

                                         

 


