Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni
2013

L.P

NR
ZARZĄDZENIA

Z DNIA

1.

BR-0161-I-1/2013

3.01.2013r.

2.

BR-0161-I-2/2013

3.01.2013r.

3.

BR-0161-I-3/2013

3.01.2013r.

4.

BR-0161-I-4/2013

3.01.2013r.

5.

BR-0161-I-5/2013

3.01.2013r.

6.

BR-0161-I-6/2013

4.01.2013r.

7.

BR-0161-I-7/2013

14.01.2013r.

8.

BR-0161-I-8/2013

18.01.2013r.

9.

BR-0161-I-9/2013

5.02.2013r.

10.

BR-0161-I-10/2013

5.02.2013r.

11.

BR-0161-I-11/2013

5.02.2013r.

12.

BR-0161-I-12/2013

11.02.2013r.

13.

BR-0161-I-13/2013

22.02.2013r.

14.

BR-0161-I-14/2013

22.02.2013r.

15.

BR-0161-I-15/2013

13.03.2013r.

16.

BR-0161-I-16/2013

18.03.2013r.

17.

BR-0161-I-17/2013

10.04.2013r.

18.

BR-0161-I-18/2013

18.04.2013r.

19.

BR-0161-I-19/2013

18.04.2013r.

20.

BR-0161-I-20/2013

23.04.2013r.

21.

BR-0161-I-21/2013

23.04.2013r.

22.

BR-0161-I-22/2013

23.04.2013r.

ZARZĄDZENIE REKTORA UKSW:
w sprawie przekształcenia Działu Kadr i Spraw Socjalnych
UKSW i Kwestury UKSW
w sprawie likwidacji Muzeum UKSW
w sprawie likwidacji "Ośrodka Badań nad Mazowszem im.
Biskupa Jana Chrapka"
w sprawie likwidacji Działu Eksploatacji i Badań
Interdyscyplinarnych i przejęcia zadań przez Dział
Administracyjno-Gospodarczy
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku
UKSW
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień
publicznych w UKSW
zmieniające Zarządzenie Nr 6/2008 rektora UKSW z dnia 18
lutego 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia przez
jednostki organizacyjne UKSW oraz wzorów tych umów
zmieniające Zarządzenie nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23
lipca 2012r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi
edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach
dokształcających w roku akademickim 2012/2013
w sprawie wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego w
UKSW
zmieniające Zarządzenie nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23
lipca 2012r. W sprawie wysokości opłat za świadczone usługi
edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach
dokształcających
w sprawie określenia maksymalnej liczby członków
zwyczajnych oraz pracowników obsługi administracyjnej
komisji rekrutacyjnej jednostek rekrutacyjnych
w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony
indywidualnej oraz odzieżą dla pracowników UKSW
w sprawie zmiany struktury Wydziału teologicznego UKSW
w sprawie utworzenia Zakładu "Szkoła Języka i Kultury Polskiej
dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych
w sprawie składania oświadczeń przez pracowników UKSW
upoważaniających wydziały do zaliczenia ich do liczby N na
potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na
działalność statutową oraz projektów badawczych i
edukacyjnych
w sprawie ustanowienia dnia 29 marca 2013r. dniem wolnym od
pracy
w sprawie wyznaczenia dni 2 i 31 maja 2013r. dniami wolnymi
od pracy
w sprawie procedury monitorowania karier zawodowych
absolwentów UKSW
zmieniające Zarządzenie nr 39/2009 z dnia 11 sierpnia 2009r.
Rektora UKSW w sprawie opłat wnoszonych przez studentów za
zakwaterowanie w konwikcie
w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa kanonicznego kursu
dokształcającego "Niezdolność konsensualna do zawarcia
małżeństwa kanonicznego"
w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa Kanonicznego kursu
dokształcającego "Procedury prawne w sytuacjach
nieprawidłowych w życiu osób duchownych i konsekrowanych"
zmieniające Zarządzenie nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23
lipca 2012r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi
edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach

dokształcających w roku akademickim 2012/2013
w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów
badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową
zmieniające Zarządzenie nr 39/2009 z dnia 11 sierpnia 2009r.
Rektora UKSW w sprawie opłat wnoszonych przez studentów za
zakwaterowanie w konwikcie
zmieniające Zarządzenie nr 26/2012 rektora UKSW z dnia 11
maja 2012r. w sprawie stałej organizacji ruchu na terenie
kampusu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie
w sprawie wprowadzenia zasad wjazdu, parkowania i
udostępniania miejsc parkingowych na terenie UKSW
zmieniające Zarządzenie w sprawie prowadzenia księgi
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych

23.

BR-0161-I-23/2013

24.04.2013r.

24.

BR-0161-I-24/2013

26.04.2013r.

25.

BR-0161-I-25/2013

26.04.2013r.

26.

BR-0161-I-26/2013

26.04.2013r.

27.

BR-0161-I-27/2013

07.05.2013r.

28.

BR-0161-I-28/2013

17.05.2013r.

w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej
nauczycieli akademickich w UKSW w Warszawie

29.

BR-0161-I-29/2013

20.05.2013r.

w sprawie likwidacji Biura Rozwoju Gospodarczego

30.

BR-0161-I-30/2013

20.05.2013r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa Kanonicznego kursu
dokształcającego "Administracja instytucjami kościelnymi w
prawie kanonicznym i w prawie polskim"

31.

BR-0161-I-31/2013

20.05.2013r.

zmieniające Zarządzenie nr 51/2009 z dnia 1 grudnia 2009r. w
sprawie zapewnienia systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej
w obiektach UKSW w Warszawie

32.

BR-0161-I-32/2013

20.05.2013r.

w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2013/2014

33.

BR-0161-I-33/2013

20.05.2013r.

34.

BR-0161-I-34/2013

21.05.2013r.

35.

BR-0161-I-35/2013

22.05.2013r.

36.

BR-0161-I-36/2013

3.06.2013r.

37.

BR-0161-I-37/2013

3.06.2013r.

38.

BR-0161-I-38/2013

6.06.2013r.

39.

BR-0161-I-39/2013

12.06.2013r.

40.

BR-0161-I-40/2013

12.06.2013r.

41.

BR-0161-I-41/2013

18.06.2013r.

42.

BR-0161-I-42/2013

20.06.2013r.

43.

BR-0161-I-43/2013

27.06.2013r.

44.

BR-0161-I-44/2013

3.07.2013r.

w sprawie wzoru protokołu egzaminu dyplomowego
w sprawie wynagrodzenia za prace związane z postępowaniem
rekrutacyjnym na rok akademicki 2013/2014
w sprawie wszczęcia i prowadzenia procedury zwolnień
grupowych w UKSW w Warszawie
zmieniające Zarządzenie nr 19/2010 Rektora UKSW z dnia 8
kwietnia 2010r. w sprawie powołania ogólnouczelnianej
jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Szkoleń i Doradztwa
Zawodowego UKSW oraz nadania jej regulaminu
organizacyjnego
w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z
przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim
2013/2014
w sprawie likwidacji Instytutu Teologicznego w Radomiu na
Wydziale Teologicznym
w sprawie udziału kadry kierowniczej UKSW w szkoleniach
organizowanych w ramach projektu "Kwalifikacja jakości w
Uniwersytecie"
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Działu
Administracyjno-Gospodarczego
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na
studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim
2013/2014
w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia
studiów
zmieniające Zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18
czerwca 2013r. w sprawie wysokości opat za świadczone usługi
edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku
akademickim 2013/2014
w sprawie wprowadzenia regulaminu pobytu i cennika opłat w
Centrum Dialogu Międzykulturowego i Ekumenizmu w
Kołobrzegu "Dom Pracy Twórczej"

45.

BR-0161-I-45/2013

3.07.2013r.

46.

BR-0161-I-46/2013

5.07.2013r.

47.

BR-0161-I-47/2013

5.07.2013r.

48.

BR-0161-I-48/2013

8.07.2013r.

49.

BR-0161-I-49/2013

9.07.2013r.

50.

BR-0161-I-50/2013

26.07.2013r.

51.

BR-0161-I-51/2013

18.07.2013r.

52.

BR-0161-I-52/2013

31.07.2013r.

53.

BR-0161-I-53/2013

12.08.2013r.

54.

BR-0161-I-54/2013

23.08.2013r.

55.

BR-0161-I-55/2013

30.08.2013r

56.

BR-0161-I-56/2013

30.08.2013r.

57.

BR-0161-I-57/2013

30.08.2013r.

58.

BR-0161-I-58/2013

30.08.2013r.

59.

BR-0161-I-59/2013

30.08.2013r.

60.

BR-0161-I-60/2013

13.09.2013r.

61.

BR-0161-I-61/2013

18.09.2013r.

62.

BR-0161-I-62/2013

18.09.2013r.

63.

BR-0161-I-63/2013

18.09.2013r.

64.

BR-0161-I-64/2013

23.09.2013r.

65.

BR-0161-I-65/2013

23.09.2013r.

66.

BR-0161-I-66/2013

24.09.2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych UKSW w Warszawie
w sprawie zasad udzielania przez rektora UKSW upoważnień i
pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestrów.
w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących
postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów roku
akademickiego 2013/14 oraz organizacji tego postępowania
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na
studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku
akademickim 2013/2014
w sprawie zasad pobierania artykułów spożywczych z magazynu
DAG
w sprawie okresowej likwidacji dodatków z tytułu powierzenia
dodatkowych zadań
zmieniające Zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18
czerwca 2013r. w sprawie wysokości opat za świadczone usługi
edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku
akademickim 2013/2014
w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiągnięcia
założonych efektów kształcenia
w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów
UKSW w Warszawie
zmieniające Zarządzenie nr 55/2012 z dnia 27 sierpnia 2012r. W
sprawie Zasady przyznawania pomocy materialnej dla
doktorantów UKSW w Warszawie
zmieniające Zarządzenie Nr 32/2013 rektora UKSW z dnia 20
maja 2013r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku
akademickim 2013/2014
zmieniające Zarządzenie Nr 62/2012 rektora UKSW z dnia 24
września 2012r. W sprawie utworzenia Kancelarii Rektora
UKSW i jednostek podległych
zmieniające Zarządzenie nr 74/2012 Rektora UKSW z dnia 30
października 2012r. w sprawie utworzenia Biura
Organizacyjnego
w sprawie zmiany struktury Wydziału Studiów nad Rodziną
UKSW
w sprawie utworzenia Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i
Komparatystyki Mediów na Wydziale Nauk Humanistycznych
zmieniające Zarządzenie nr 60/2012 Rektora UKSW z dnia 17
września 2012r. W sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o
warunkach odpłatności za studia stacjonarne w UKSW w
Warszawie
w sprawie trybu zawierania umów o współpracy UKSW z
podmiotami zagranicznymi
zmieniające Zarządzenie nr 38/2013 Rektora UKSW z dnia
6.06.2013r. W sprawie likwidacji Instytutu Teologicznego w
Radomiu na Wydziale Teologicznym
zmieniające Zarządzenie nr 55/2012 z dnia 27 sierpnia 2012r. W
sprawie wypłacenia pomocy materialnej dla doktorantów
w sprawie obowiązku wdrożenia i obsługi Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePuap) na UKSW w
Warszawie
w sprawie wprowadzenia regulaminu stosowania
kwalifikowanego podpisu elektronicznego na UKSW w
Warszawie
w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych w UKSW w
Warszawie

w sprawie ustalenia zasad, procedur sporządzania i zatwierdzania
kalkulacji finansowych dla odpłatnych form kształcenia oraz
stosowania wzorów
w sprawie regulaminu praktyk studenckich w UKSW w
Warszawie
w sprawie ustalenia stawek za godzinę ponadwymiarową
realizowaną w ramach odpłatnych form kształcenia
w sprawie koordynacji działalności naukowo-badawczej
w sprawie utworzenia Biura Polityki Naukowej i Analiz
Strategicznych
w sprawie organizacji przygotowania psychologicznopedagogicznego studentów UKSW
zmieniające Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. W
sprawie wprowadzenia zasad wjazdu, parkowania i
udostępniania miejsc parkingowych na terenie UKSW
zmieniające Zarządzenie nr 67/2013 z dnia 27 września 2013r.
W sprawie ustalenia zasad, procedur sporządzania i
zatwierdzania kalkulacji finansowych dla odpłatnych form
kształcenia oraz stosowania wzorów
w sprawie regulaminu Studium Pedagogizacji UKSW w
Warszawie

67.

BR-0161-I-67/2013

27.09.2013r.

68.

BR-0161-I-68/2013

27.09.2013r.

69.

BR-0161-I-69/2013

1.10.2013r.

70.

BR-0161-I-70/2013

3.10.2013r.

71.

BR-0161-I-71/2013

3.10.2013r.

72.

BR-0161-I-72/2013

3.10.2013r.

73.

BR-0161-I-73/2013

4.10.2013r.

74.

BR-0161-I-74/2013

8.10.2013r.

75.

BR-0161-I-75/2013

14.10.2013r.

76.

BR-0161-I-76/2013

14.10.2013r.

w sprawie utworzenia internetowego czasopisma naukowego
"Kwartalnik Nauk o mediach" oraz zatwierdzenia regulaminu

77.

BR-0161-I-77/2013

14.10.2013r.

w sprawie utworzenia internetowego czasopisma naukowego
"Przegląd Teologii Mediów" oraz zatwierdzenia regulaminu

78.

BR-0161-I-78/2013

15.10.2013r.

79.

BR-0161-I-79/2013

15.10.2013r.

80.

BR-0161-I-80/2013

17.10.2013r.

81.

BR-0161-I-81/2013

22.10.2013r.

82.

BR-0161-I-82/2013

28.10.2013r.

83.

BR-0161-I-83/2013

28.10.2013r.

84.

BR-0161-I-84/2013

28.10.2013r.

85.

BR-0161-I-85/2013

28.10.2013r.

86.

BR-0161-I-86/2013

28.10.2013r.

zmieniające Zarządzenie nr 72/2013 Rektora UKSW z dnia 3
października 2013r. w sprawie organizacji przygotowania
psychologiczno-pedagogicznego studentów UKSW
w sprawie zasad ustalenia i pobierania opłat za przeprowadzenie
w UKSW przewodów doktoranckich, postępowania
habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora,
osób niebędących pracownikami Uniwersytetu i będących
uczestnikami niestacjonarnych studiów doktoranckich w
Uniwersytecie.
w sprawie utworzenia Biura Budżetowania i Kontrolingu
zmieniające Zarządzenie nr 6/2013 Rektora UKSW z dnia 4
stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
zamówień publicznych w UKSW
zmieniające zarządzenie nr 76/2012 Rektora UKSW z dnia 30
października 2012r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji
ds. Jakości Kształcenia
w sprawie zmian w strukturze Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW
zmieniające zarządzenie Nr 41/2010 Rektora UKSW z dnia 26
lipca 2010r. W sprawie zasad postępowania z pieczęciami
urzędowymi oraz pieczątkami i cechownikami służbowymi w
Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zmieniające Zarządzenie nr 48/2013 Rektora UKSW w sprawie
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach
podyplomowych i kurach dokształcających w roku akademickim
2013/2014
w sprawie ustalenia zasad sporządzania list studentów,
doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kursów
oraz innych form kształcenia zawierających dane stanowiące
podstawę ustalenia, korekt oraz ewidencji należności Uczelni z
tytułu opłat pobieranych za świadczone usługo edukacyjne
objęte obowiązkiem imiennej ewidencji

87.

BR-0161-I-87/2013

5.11.2013r.

88.

BR-0161-I-88/2013

6.11.2013r.

89.

BR-0161-I-89/2013

8.11.2013r.

90.

R-0161-I-90/2013

31.10.2013r.

91.

R-0161-I-91/2013

31.10.2013r.

92.

R-0161-I-92/2013

22.11.2013r.

93.

R-0161-I-93/2013

27.11.2013r.

94.

R-0161-I-94/2013

28.11.2013r.

95.

R-0161-I-95/2013

03.12.2013r.

96.

R-0161-I-96/2013

11.12.2013r.

97.

R-0161-I-97/2013

18.12.2013r.

L.P.

NR DECYZJI

Z DNIA

1.

BR-0161-II-1/2013

3.01.2013r.

2.

BR-0161-II-2/2013

10.01.2013r.

3.

BR-0161-II-3/2013

29.01.2013r.

4.

BR-0161-II-4/2013

31.01.2013r.

5.

BR-0161-II-5/2013

5.02.2013r.

6.

BR-0161-II-6/2013

11.02.2013r.

7.

BR-0161-II-7/2013

27.02.2013r.

8.

BR-0161-II-8/2013

27.02.2013r.

9.

BR-0161-II-9/2013

11.03.2013r.

10.

BR-0161-II-10/2013 12.03.2013r.

zmieniające Zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18
czerwca 2013r. W sprawie wysokości opłat za świadczone usługi
edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku
akademickim 2013/2014
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w
sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok
akademicki 2013/2014 UKSW w Warszawie
zmieniające Zarządzenie nr 25/2001 Rektora UKSW z dnia 19
listopada 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy
w sprawie struktury Kancelarii Rektora UKSW
w sprawie przekształcenia Biura Prawnego w Zespół Radców
Prawnych
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta
uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w
sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok
akademicki 2013/2014 z Funduszu Pomocy materialnej dla
Studentów i Doktorantów UKSW
w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków
ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów lub
uzyskaniem stopnia naukowego
w sprawie wyznaczenia dni 23, 24 i 27 grudnia 2013r. dniami
wolnymi od pracy
zmieniające Zarządzenie nr 32/2013 Rektora UKSW z dnia 20
maja 2013 w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim
2013/2014.
zmieniające Zarządzenie nr 72/2013 rektora UKSW z dnia 3
października 2013r. w sprawie organizacji przygotowania
psychologiczno-pedagogicznego studentów UKSW
w sprawie określenia maksymalnej liczby członków
zwyczajnych oraz pracowników obsługi administracyjnej
komisji rekrutacyjnej jednostek rekrutacyjnych

DECYZJA REKTORA UKSW
w sprawie likwidacji stanowisk pracy
w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu struktur
organizacyjno-kadrowych w UKSW
w sprawie liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia
osiągnięć studenta za zajęcia z wychowania fizycznego i
języków obcych
w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa)
rejestracja koła Naukowego Studentów Instytutu Historii Sztuki
UKSW Grupa Zwarta
w sprawie przeznaczenia pomieszczeń w Budynku nr 23 przy ul.
Wóycickiego 1/3
w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Realizacji
projektu pod nazwą: "Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie"
w sprawie przeznaczenia pomieszczenia nr 1511 w Budynku nr
15 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie dla potrzeb Działu
Administracyjno-Gospodarczego
w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw
nauczycieli akademickich
rejestracja Koła Naukowego Bezpieczeństwa "justycjariusze"

11.

BR-0161-II-11/2013 25.03.2013r.

rejestracja Koła naukowego - Mariologiczne Koło Naukowe

12.

BR-0161-II-12/2013 2.04.2013r.

13.

BR-0161-II-13/2013 3.04.2013r.

14.

BR-0161-II-14/2013 3.04.2013r.

15.

BR-0161-II-15/2013 9.04.2013r.

rejestracja koła naukowego - Filologii Klasycznej "Kalokagatia"
rejestracja koła naukowego - Problematyki Współczesnych
Stosunków Międzynarodowych
rejestracja koła naukowego - Koło Kreatywnych
Przedsiębiorców
rejestracja koła naukowego Metafizyków

16.

BR-0161-II-16/2013 23.04.2013r.

17.

BR-0161-II-17/2013 25.04.2013r.

18.

BR-0161-II-18/2013 13.05.2013r.

19.

BR-0161-II-19/2013 13.05.2013r.

20.

BR-0161-II-20/2013 3.06.2013r.

21.

BR-0161-II-21/2013 3.06.2013r.

22.

BR-0161-II-22/2013 5.06.2013r.

rejestracja koła naukowego - Koło Pasjonatów Dóbr kultury
w sprawie wyznaczenia godzin rektorskich w dniu 30 kwietnia
2013r.
zmieniająca Decyzję nr 21/2012 Rektora UKSW z dnia 7
września 2012r. W sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych
w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i
przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia wychowania
fizycznego i języków obcych
rejestracja Koła Naukowego Biologów
w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć
dydaktycznych
zmieniająca decyzję nr 21/2012 Rektora UKSW z dnia 7
września 2012r. w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych
zmieniająca decyzję nr 11/12 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca
2012r. W sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds..
Realizacji projektu pn.: "Coaching - nowa metoda wsparcia
procesów integracji społecznej i zawodowej"
w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i
przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia prowadzone przez
jednostki ogólnouczelniane
rejestracja Koła Naukowego teologii Miłosierdzia Bożego
w sprawie powołania przedstawicieli UKSW do Komitetu
Sterującego ds. realizacji projektu pn.: "Model regulacji jakości i
jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym"
w sprawie powołania Komisji ds. Warunków Pracy
zmieniająca decyzję nr 26/12 Rektora UKSW z dnia 30
października 2012r. w sprawie powołania Komisji Etyki i
Bioetyki UKSW

23.

BR-0161-II-23/2013 12.06.2013r.

24.

BR-0161-II-24/2013 18.06.2013r.

25.

BR-0161-II-25/2013 9.07.2013r.

26.

BR-0161-II-26/2013 9.07.2013r.

27.

BR-0161-II-27/2013 13.08.2013r.

28.

BR-0161-II-28/2013 10.09.2013r.

29.

BR-0161-II-29/2013 18.09.2013r.

30.

BR-0161-II-30/2013 23.09.2013r.

31.

BR-0161-II-31/2013 15.11.2013r.

rejestracja Koła naukowego - Akademicki Klub Republikański
UKSW
w sprawie powołania Komisji Etyki i Bioetyki UKSW

32.

BR-0161-II-32/2013 20.11.2013r.

w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego UKSW

33.

R-0161-II-33/2013

18.12.2013r.

34.

R-0161-II-34/2013

20.12.2013r.

w sprawie rejestracji Koła Naukowego Teologii Pastoralnej
zmieniająca Decyzję nr 31/2013r. Rektora UKSW w sprawie
powołania Komisji Etyki i Bioetyki UKSW

w sprawie powołania komisji ds. wyłonienia kandydatów na
stanowisko dyrektorów jednostek organizacyjnych

L.P.

NR PISMA

Z DNIA

1.

BR-0161-III-1/2013

23.01.2013r.

2.

BR-0161-III-2/2013

11.02.2013r.

3.

BR-0161-III-3/2013

11.07.2013r.

4.

BR-0161-III-4/2013

29.10.2013r.

5.

R-0161-III-5/2013

10.12.2013r.

6.

R-0161-III-6/2013

10.12.2013r.

7.

R-0161-III-7/2013

10.12.2013r.

PISMO OKÓLNE REKTORA UKSW
w sprawie Zarządzenia Nr 62/2013 Rektora UKSW z dnia 24
września 2012r.
w sprawie Rady Studium Języków Obcych na kadencję 20122016
w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich,
dla studentów i dla doktorantów
zmiana w składzie Komisji dyscyplinarnej dla studentów
w sprawie zmiany pisma okólnego nr 3/2013 Rektora UKSW z
dnia 11.07.2013r.
w sprawie zmiany pisma okólnego nr 2/2013 Rektora UKSW z
dnia 11.02.2013r.
w sprawie Rady Bibliotecznej

