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ZARZĄDZENIE NR 38 z dnia 29.05.2020 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

w sprawie: powołania komisji programowej do opracowania programu studiów pierwszego 

stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Informatyka” – studia wojskowe oraz 

programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Infor-

matyka” – studia cywilne, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021. 

 

Na podstawie uchwał nr 74/XII/2019 i 75/XII/2019 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 grudnia 2019 r., mając na uwadze uchwały  

nr 26/V/2020 i 27/V/2020 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Ko-

ściuszki z dnia 22 maja 2020 r., zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję komisję programową do opracowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunku „Informatyka” – studia wojskowe oraz programu studiów pierwszego 

stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Informatyka” – studia cywilne, rozpoczynających 

się od roku akademickiego 2020/2021, dalej zwaną „komisją”, w następującym składzie: 

1) ppłk dr Mikołaj KUGLER – przewodniczący komisji 

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

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

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

5) dr hab. inż. Teresa KUPCZYK, prof. AWL – Pełnomocnik Dziekana ds. Dyplomowania 

6) dr inż. Grzegorz DEBITA 

7) dr Jolanta MIZERA-PIETRASZKO 

8) płk rez. dr Lesław WEŁYCZKO 

9) ppłk dr Ireneusz CIOSEK 

10) ppłk dr Wiktor BIERNIKOWICZ 

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

12) ppłk rez. mgr inż. Tomasz UJMA 

13) mgr inż. Janusz NIECHWIADOWICZ 

14) mgr inż. Jakub MALEWICZ 

15) mgr Agnieszka WANIEWSKA 

 

§ 2 

W skład komisji dodatkowo wchodzą: 

1) płk dr hab. inż. Mariusz FRĄCZEK, prof. AWL – przedstawiciel Wydziału Nauk o Bez-

pieczeństwie 

2) dr Leszek WOLANIUK – przedstawiciel Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 

3) dr Maria KAMIŃSKA-ZABIEROWSKA – przedstawiciel Wydziału Nauk o Bezpieczeń-

stwie 

4) dr Agata MAŁECKA – Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Pol-

skiej Ramy Kwalifikacji 

5) ppłk mgr Adam SZCZEPANIAK – przedstawiciel Oddziału Koordynacji Kształcenia  

i Szkolenia 

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

i Szkolenia 
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§ 3 

Zadaniem komisji jest opracowanie: 

1) programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Informatyka” – 

studia wojskowe,  

2) programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Informatyka” – 

studia cywilne, 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021, zgodnie z wytycznymi Senatu Aka-

demii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki do tworzenia programów stu-

diów – uchwały nr 74/XII/2019 i 75/XII/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz nr 26/V/2020  

i 27/V/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tade-

usza Kościuszki. 

 

§ 4 

1. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowią niżej wymienione uchwały Senatu Aka-

demii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki: 

a) nr 74/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie ustalenia wytycznych do tworzenia pro-

gramów studiów dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym w Akademii Wojsk Lądo-

wych – studia wojskowe; 

b) nr 75/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie ustalenia wytycznych do tworzenia pro-

gramów studiów dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia o 

profilu praktycznym w Akademii Wojsk Lądowych, rozpoczynających się od roku aka-

demickiego 2020/2021; 

c) nr 26/V/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 74/XII/2019 Senatu 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 grudnia 

2019 roku 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; 

d) nr 27/V/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 75/XII/2019 Senatu 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 grudnia 

2019 roku 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. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

 

DZIEKAN 

Wydziału Zarządzania 

 

/…/ 

 ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 

 

Do wiadomości:  

- członkowie komisji; 

- pracownicy Wydziału Zarządzania; 

- Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 

- 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 progra-

mowej do opracowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na 

kierunku „Informatyka” – studia wojskowe oraz programu studiów pierwszego stopnia o 

profilu praktycznym na kierunku „Informatyka” – studia cywilne, rozpoczynających się 

od roku akademickiego 2020/2021: 
 

Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 
Uzgodniono w trybie obiegowym  

w dn. 29.05.2020 r. 

Szef Oddziału Koordynacji Kształcenia 

i Szkolenia 

Uzgodniono w trybie obiegowym  

w dn. 28.05.2020 r. 

Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Jako-

ści Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Uzgodniono w trybie obiegowym  

w dn. 29.05.2020 r. 

 

 


