WYDRUK Z EWIDENCJI UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668)
Data wygenerowania wydruku: 26-03-2019
Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych , woj. mazowieckie, 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81
UWAGA: Zgodnie z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), dostosowanie zakresu danych zawartych
w ewidencji (w tym nazw i zawartości rubryk) do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie tej ustawy.

Rubryka 1 Numer wpisu
uczelni albo
związku uczelni

Rubryka 2 Data wydania
decyzji
zarządzającej
wpis

236

2018-05-23

236

2018-03-23

236

2017-11-21

236

2017-09-04

Rubryka 4 –
Imię, nazwisko i
miejsce
zamieszkania
albo nazwa,
numer z
Krajowego
Rubryka 3 –
Rejestru
Data wydania
Sądowego lub z
pozwolenia na
innego
utworzenie
właściwego
uczelni albo
rejestru i
związku uczelni
siedziba
założyciela albo
każdego z
założycieli
uczelni
tworzących
związek uczelni

Rubryka 5 - Nazwa,
siedziba i adres uczelni
albo związku uczelni

Rubryka 6 - Posiadane
uprawnienia do
prowadzenia studiów na
danym kierunku i
określonym poziomie
kształcenia

Rubryka 7 Wartość i
rodzaj środków
Rubryka 9 Rubryka 11 majątkowych
Imię i nazwisko
Informacje o
Rubryka 10 przeznaczonyc
oraz data
połączeniu,
Numer
Rubryka 12 h na
Rubryka 8 rozpoczęcia i
zawieszeniu
identyfikacyjny
Wykreślenie
utworzenie i
Data uzyskania
zakończenia
działalności,
REGON nadany
uczelni albo
funkcjonowanie
osobowości
kadencji
likwidacji oraz
uczelni albo
związku uczelni
uczelni albo
prawnej
rektora uczelni
inne informacje
związkowi
z rejestru
związku uczelni
albo organu
o działalności
uczelni
oraz
zarządzającego
uczelni albo
nieruchomości
związku uczelni
związku uczelni
stanowiące ich
majątek

woj. mazowieckie,
02-001 Warszawa,
ul. Aleje Jerozolimskie 81

dr Monika
BrennerZawierucha,
kadencja od:
2017-10-01 do:
2020-08-31

odwołanie prof.
zw. dr hab.
Adama Kołątaja
z funkcji
rektora z dniem
30 września
2017 r.

Wyższa Szkoła Nauk
Pedagogicznych

prof. zw. dr
hab. Adam
Kołątaj,
kadencja od:
2016-09-01 do:
2020-08-31
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WYDRUK Z EWIDENCJI UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668)
Data wygenerowania wydruku: 26-03-2019
Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych , woj. mazowieckie, 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81
UWAGA: Zgodnie z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), dostosowanie zakresu danych zawartych
w ewidencji (w tym nazw i zawartości rubryk) do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie tej ustawy.

Rubryka 1 Numer wpisu
uczelni albo
związku uczelni

Rubryka 2 Data wydania
decyzji
zarządzającej
wpis

236

2016-12-06

236

2012-10-17

Rubryka 4 –
Imię, nazwisko i
miejsce
zamieszkania
albo nazwa,
numer z
Krajowego
Rubryka 3 –
Rejestru
Data wydania
Sądowego lub z
pozwolenia na
innego
utworzenie
właściwego
uczelni albo
rejestru i
związku uczelni
siedziba
założyciela albo
każdego z
założycieli
uczelni
tworzących
związek uczelni

Rubryka 5 - Nazwa,
siedziba i adres uczelni
albo związku uczelni

Rubryka 6 - Posiadane
uprawnienia do
prowadzenia studiów na
danym kierunku i
określonym poziomie
kształcenia

Rubryka 7 Wartość i
rodzaj środków
Rubryka 9 Rubryka 11 majątkowych
Imię i nazwisko
Informacje o
Rubryka 10 przeznaczonyc
oraz data
połączeniu,
Numer
Rubryka 12 h na
Rubryka 8 rozpoczęcia i
zawieszeniu
identyfikacyjny
Wykreślenie
utworzenie i
Data uzyskania
zakończenia
działalności,
REGON nadany
uczelni albo
funkcjonowanie
osobowości
kadencji
likwidacji oraz
uczelni albo
związku uczelni
uczelni albo
prawnej
rektora uczelni
inne informacje
związkowi
z rejestru
związku uczelni
albo organu
o działalności
uczelni
oraz
zarządzającego
uczelni albo
nieruchomości
związku uczelni
związku uczelni
stanowiące ich
majątek

Wygaśnięcie z dniem
01.10.2016 r. uprawnienia
do prowadzenia studiów
pierwszego stopnia na
kierunku „praca socjalna”,
stwierdzone decyzją
Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z
dnia 6 grudnia 2016 r.
prof. zw. dr
hab. Adam
Kołątaj,
kadencja od:
2012-09-01 do:
2016-08-31

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 384, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
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WYDRUK Z EWIDENCJI UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668)
Data wygenerowania wydruku: 26-03-2019
Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych , woj. mazowieckie, 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81
UWAGA: Zgodnie z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), dostosowanie zakresu danych zawartych
w ewidencji (w tym nazw i zawartości rubryk) do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie tej ustawy.

Rubryka 1 Numer wpisu
uczelni albo
związku uczelni

236

Rubryka 2 Data wydania
decyzji
zarządzającej
wpis

2012-09-20

Rubryka 4 –
Imię, nazwisko i
miejsce
zamieszkania
albo nazwa,
numer z
Krajowego
Rubryka 3 –
Rejestru
Data wydania
Sądowego lub z
pozwolenia na
innego
utworzenie
właściwego
uczelni albo
rejestru i
związku uczelni
siedziba
założyciela albo
każdego z
założycieli
uczelni
tworzących
związek uczelni

Rubryka 5 - Nazwa,
siedziba i adres uczelni
albo związku uczelni

Rubryka 6 - Posiadane
uprawnienia do
prowadzenia studiów na
danym kierunku i
określonym poziomie
kształcenia

Rubryka 7 Wartość i
rodzaj środków
Rubryka 9 Rubryka 11 majątkowych
Imię i nazwisko
Informacje o
Rubryka 10 przeznaczonyc
oraz data
połączeniu,
Numer
Rubryka 12 h na
Rubryka 8 rozpoczęcia i
zawieszeniu
identyfikacyjny
Wykreślenie
utworzenie i
Data uzyskania
zakończenia
działalności,
REGON nadany
uczelni albo
funkcjonowanie
osobowości
kadencji
likwidacji oraz
uczelni albo
związku uczelni
uczelni albo
prawnej
rektora uczelni
inne informacje
związkowi
z rejestru
związku uczelni
albo organu
o działalności
uczelni
oraz
zarządzającego
uczelni albo
nieruchomości
związku uczelni
związku uczelni
stanowiące ich
majątek

(wpis nieaktualny z dniem
06.12.2016r.) praca
socjalna - studia
pierwszego stopnia Instytut Nauk Społecznych

Powołanie w
strukturze
organizacyjnej
Uczelni
Instytutu
Studiów
Edukacyjnych
oraz Instytutu
Nauk
Społecznych,
jako
podstawowych
jednostek
organizacyjnyc
h Uczelni z
dniem
20.06.2012 r.
na podstawie
zarządzenia
rektora z dnia
20.06.2012 r.
nr 43
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WYDRUK Z EWIDENCJI UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668)
Data wygenerowania wydruku: 26-03-2019
Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych , woj. mazowieckie, 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81
UWAGA: Zgodnie z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), dostosowanie zakresu danych zawartych
w ewidencji (w tym nazw i zawartości rubryk) do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie tej ustawy.

Rubryka 1 Numer wpisu
uczelni albo
związku uczelni

236

Rubryka 2 Data wydania
decyzji
zarządzającej
wpis

2012-09-20

Rubryka 4 –
Imię, nazwisko i
miejsce
zamieszkania
albo nazwa,
numer z
Krajowego
Rubryka 3 –
Rejestru
Data wydania
Sądowego lub z
pozwolenia na
innego
utworzenie
właściwego
uczelni albo
rejestru i
związku uczelni
siedziba
założyciela albo
każdego z
założycieli
uczelni
tworzących
związek uczelni

Rubryka 5 - Nazwa,
siedziba i adres uczelni
albo związku uczelni

Rubryka 6 - Posiadane
uprawnienia do
prowadzenia studiów na
danym kierunku i
określonym poziomie
kształcenia

Rubryka 7 Wartość i
rodzaj środków
Rubryka 9 Rubryka 11 majątkowych
Imię i nazwisko
Informacje o
Rubryka 10 przeznaczonyc
oraz data
połączeniu,
Numer
Rubryka 12 h na
Rubryka 8 rozpoczęcia i
zawieszeniu
identyfikacyjny
Wykreślenie
utworzenie i
Data uzyskania
zakończenia
działalności,
REGON nadany
uczelni albo
funkcjonowanie
osobowości
kadencji
likwidacji oraz
uczelni albo
związku uczelni
uczelni albo
prawnej
rektora uczelni
inne informacje
związkowi
z rejestru
związku uczelni
albo organu
o działalności
uczelni
oraz
zarządzającego
uczelni albo
nieruchomości
związku uczelni
związku uczelni
stanowiące ich
majątek

pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia
- Instytut Studiów
Edukacyjnych

Powołanie w
strukturze
organizacyjnej
Uczelni
Instytutu
Studiów
Edukacyjnych
oraz Instytutu
Nauk
Społecznych,
jako
podstawowych
jednostek
organizacyjnyc
h Uczelni z
dniem
20.06.2012 r.
na podstawie
zarządzenia
rektora z dnia
20.06.2012 r.
nr 43

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 384, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
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WYDRUK Z EWIDENCJI UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668)
Data wygenerowania wydruku: 26-03-2019
Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych , woj. mazowieckie, 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81
UWAGA: Zgodnie z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), dostosowanie zakresu danych zawartych
w ewidencji (w tym nazw i zawartości rubryk) do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie tej ustawy.

Rubryka 1 Numer wpisu
uczelni albo
związku uczelni

236

Rubryka 2 Data wydania
decyzji
zarządzającej
wpis

2012-09-20

Rubryka 4 –
Imię, nazwisko i
miejsce
zamieszkania
albo nazwa,
numer z
Krajowego
Rubryka 3 –
Rejestru
Data wydania
Sądowego lub z
pozwolenia na
innego
utworzenie
właściwego
uczelni albo
rejestru i
związku uczelni
siedziba
założyciela albo
każdego z
założycieli
uczelni
tworzących
związek uczelni

Rubryka 5 - Nazwa,
siedziba i adres uczelni
albo związku uczelni

Rubryka 6 - Posiadane
uprawnienia do
prowadzenia studiów na
danym kierunku i
określonym poziomie
kształcenia

Rubryka 7 Wartość i
rodzaj środków
Rubryka 9 Rubryka 11 majątkowych
Imię i nazwisko
Informacje o
Rubryka 10 przeznaczonyc
oraz data
połączeniu,
Numer
Rubryka 12 h na
Rubryka 8 rozpoczęcia i
zawieszeniu
identyfikacyjny
Wykreślenie
utworzenie i
Data uzyskania
zakończenia
działalności,
REGON nadany
uczelni albo
funkcjonowanie
osobowości
kadencji
likwidacji oraz
uczelni albo
związku uczelni
uczelni albo
prawnej
rektora uczelni
inne informacje
związkowi
z rejestru
związku uczelni
albo organu
o działalności
uczelni
oraz
zarządzającego
uczelni albo
nieruchomości
związku uczelni
związku uczelni
stanowiące ich
majątek

pedagogika - studia
pierwszego i drugiego
stopnia - Instytut Studiów
Edukacyjnych

Powołanie w
strukturze
organizacyjnej
Uczelni
Instytutu
Studiów
Edukacyjnych
oraz Instytutu
Nauk
Społecznych,
jako
podstawowych
jednostek
organizacyjnyc
h Uczelni z
dniem
20.06.2012 r.
na podstawie
zarządzenia
rektora z dnia
20.06.2012 r.
nr 43

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 384, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
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WYDRUK Z EWIDENCJI UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668)
Data wygenerowania wydruku: 26-03-2019
Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych , woj. mazowieckie, 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81
UWAGA: Zgodnie z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), dostosowanie zakresu danych zawartych
w ewidencji (w tym nazw i zawartości rubryk) do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie tej ustawy.

Rubryka 1 Numer wpisu
uczelni albo
związku uczelni

236

Rubryka 2 Data wydania
decyzji
zarządzającej
wpis

2012-03-30

Rubryka 4 –
Imię, nazwisko i
miejsce
zamieszkania
albo nazwa,
numer z
Krajowego
Rubryka 3 –
Rejestru
Data wydania
Sądowego lub z
pozwolenia na
innego
utworzenie
właściwego
uczelni albo
rejestru i
związku uczelni
siedziba
założyciela albo
każdego z
założycieli
uczelni
tworzących
związek uczelni
pozwolenie na
czas
nieokreślony

Rubryka 5 - Nazwa,
siedziba i adres uczelni
albo związku uczelni

FRONIMOS Sp.
z o.o., z
siedzibą w
Łodzi, ul.
Kamińskiego
17/19, 90-229
Łódź, numer
KRS:
0000255517

Rubryka 6 - Posiadane
uprawnienia do
prowadzenia studiów na
danym kierunku i
określonym poziomie
kształcenia

Rubryka 7 Wartość i
rodzaj środków
Rubryka 9 Rubryka 11 majątkowych
Imię i nazwisko
Informacje o
Rubryka 10 przeznaczonyc
oraz data
połączeniu,
Numer
Rubryka 12 h na
Rubryka 8 rozpoczęcia i
zawieszeniu
identyfikacyjny
Wykreślenie
utworzenie i
Data uzyskania
zakończenia
działalności,
REGON nadany
uczelni albo
funkcjonowanie
osobowości
kadencji
likwidacji oraz
uczelni albo
związku uczelni
uczelni albo
prawnej
rektora uczelni
inne informacje
związkowi
z rejestru
związku uczelni
albo organu
o działalności
uczelni
oraz
zarządzającego
uczelni albo
nieruchomości
związku uczelni
związku uczelni
stanowiące ich
majątek

nieruchomość
gruntowa wraz
z budynkiem w
Łodzi, ul.
Kamińskiego 21

236

2011-02-23

woj. łódzkie,
90-229
Łódź ul. Kamińskiego 21

236

2010-03-30

Wyższa Szkoła Edukacji
Zdrowotnej i Nauk
Społecznych z siedzibą w
Łodzi

prof. dr hab.
Zygrfyd
Juczyński,
kadencja od:
2010-10-01 do:
2014-09-30

prof. Zygfryd
Juczyński

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 384, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
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WYDRUK Z EWIDENCJI UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668)
Data wygenerowania wydruku: 26-03-2019
Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych , woj. mazowieckie, 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81
UWAGA: Zgodnie z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), dostosowanie zakresu danych zawartych
w ewidencji (w tym nazw i zawartości rubryk) do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie tej ustawy.

Rubryka 1 Numer wpisu
uczelni albo
związku uczelni

Rubryka 2 Data wydania
decyzji
zarządzającej
wpis

Rubryka 4 –
Imię, nazwisko i
miejsce
zamieszkania
albo nazwa,
numer z
Krajowego
Rubryka 3 –
Rejestru
Data wydania
Sądowego lub z
pozwolenia na
innego
utworzenie
właściwego
uczelni albo
rejestru i
związku uczelni
siedziba
założyciela albo
każdego z
założycieli
uczelni
tworzących
związek uczelni

Rubryka 5 - Nazwa,
siedziba i adres uczelni
albo związku uczelni

Rubryka 6 - Posiadane
uprawnienia do
prowadzenia studiów na
danym kierunku i
określonym poziomie
kształcenia

236

2010-03-26

Prowadzenie studiów
pierwszego stopnia na
kierunku „pedagogika
specjalna”. - wpis
nieaktualny z dniem
20.09.2012 r.

236

2009-02-24

Prowadzenie studiów
pierwszego stopnia na
kierunku „praca socjal-na”.
- wpis nieaktualny z dniem
20.09.2012 r.

236

2008-07-31

Prowadzenie studiów
drugiego stopnia na
kierunku „pedagogika” wpis nieaktulany z dniem
20.09.2012 r.

236

2008-03-06

Rubryka 7 Wartość i
rodzaj środków
Rubryka 9 Rubryka 11 majątkowych
Imię i nazwisko
Informacje o
Rubryka 10 przeznaczonyc
oraz data
połączeniu,
Numer
Rubryka 12 h na
Rubryka 8 rozpoczęcia i
zawieszeniu
identyfikacyjny
Wykreślenie
utworzenie i
Data uzyskania
zakończenia
działalności,
REGON nadany
uczelni albo
funkcjonowanie
osobowości
kadencji
likwidacji oraz
uczelni albo
związku uczelni
uczelni albo
prawnej
rektora uczelni
inne informacje
związkowi
z rejestru
związku uczelni
albo organu
o działalności
uczelni
oraz
zarządzającego
uczelni albo
nieruchomości
związku uczelni
związku uczelni
stanowiące ich
majątek

FRONIMOS sp.
z o.o., ul.
Kamińskiego nr
17/19, 90-229
Łódź

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 384, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
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WYDRUK Z EWIDENCJI UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668)
Data wygenerowania wydruku: 26-03-2019
Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych , woj. mazowieckie, 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81
UWAGA: Zgodnie z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), dostosowanie zakresu danych zawartych
w ewidencji (w tym nazw i zawartości rubryk) do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie tej ustawy.

Rubryka 1 Numer wpisu
uczelni albo
związku uczelni

Rubryka 2 Data wydania
decyzji
zarządzającej
wpis

236

2007-07-25

236

2006-11-30

236

2002-10-11

Rubryka 4 –
Imię, nazwisko i
miejsce
zamieszkania
albo nazwa,
numer z
Krajowego
Rubryka 3 –
Rejestru
Data wydania
Sądowego lub z
pozwolenia na
innego
utworzenie
właściwego
uczelni albo
rejestru i
związku uczelni
siedziba
założyciela albo
każdego z
założycieli
uczelni
tworzących
związek uczelni

Rubryka 5 - Nazwa,
siedziba i adres uczelni
albo związku uczelni

Rubryka 6 - Posiadane
uprawnienia do
prowadzenia studiów na
danym kierunku i
określonym poziomie
kształcenia

Rubryka 7 Wartość i
rodzaj środków
Rubryka 9 Rubryka 11 majątkowych
Imię i nazwisko
Informacje o
Rubryka 10 przeznaczonyc
oraz data
połączeniu,
Numer
Rubryka 12 h na
Rubryka 8 rozpoczęcia i
zawieszeniu
identyfikacyjny
Wykreślenie
utworzenie i
Data uzyskania
zakończenia
działalności,
REGON nadany
uczelni albo
funkcjonowanie
osobowości
kadencji
likwidacji oraz
uczelni albo
związku uczelni
uczelni albo
prawnej
rektora uczelni
inne informacje
związkowi
z rejestru
związku uczelni
albo organu
o działalności
uczelni
oraz
zarządzającego
uczelni albo
nieruchomości
związku uczelni
związku uczelni
stanowiące ich
majątek

Termin
ważności
pozwolenia: do
dnia 30
września 2013
r.
Prowadzenie w Wydziale
Humanistycznym
kształcenia na kierunku
"pedagogika specjalna" na
poziomie studiów
pierwszego stopnia.-w pis
nieaktualny z dniem
20.09.2012 r.
473045358

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 384, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
Data wydruku: 26-03-2019
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WYDRUK Z EWIDENCJI UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668)
Data wygenerowania wydruku: 26-03-2019
Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych , woj. mazowieckie, 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81
UWAGA: Zgodnie z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), dostosowanie zakresu danych zawartych
w ewidencji (w tym nazw i zawartości rubryk) do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie tej ustawy.

Rubryka 1 Numer wpisu
uczelni albo
związku uczelni

236

Rubryka 2 Data wydania
decyzji
zarządzającej
wpis

2002-06-14

Rubryka 4 –
Imię, nazwisko i
miejsce
zamieszkania
albo nazwa,
numer z
Krajowego
Rubryka 3 –
Rejestru
Data wydania
Sądowego lub z
pozwolenia na
innego
utworzenie
właściwego
uczelni albo
rejestru i
związku uczelni
siedziba
założyciela albo
każdego z
założycieli
uczelni
tworzących
związek uczelni
2002-05-10;
Termin
rozpoczęcia
działalności:
data wpisu.
Okres ważności
zezwolenia:
pięć lat.

Rubryka 5 - Nazwa,
siedziba i adres uczelni
albo związku uczelni

Zbigniew
Wyższa Szkoła Edukacji
Domżał
Zdrowotnej w Łodzi z
zamieszkały w siedzibą w Łodzi
Łodzi przy ul.
Młynarskiej 42B
m. 2, 91-838
Łódź

Rubryka 6 - Posiadane
uprawnienia do
prowadzenia studiów na
danym kierunku i
określonym poziomie
kształcenia

Kształcenie na poziomie
wyższych studiów
zawodowych w
specjalnościach:
resocjalizacja z
profilaktyką społeczną.wpis nieaktualny z dniem
20.09.2012 r.

Rubryka 7 Wartość i
rodzaj środków
Rubryka 9 Rubryka 11 majątkowych
Imię i nazwisko
Informacje o
Rubryka 10 przeznaczonyc
oraz data
połączeniu,
Numer
Rubryka 12 h na
Rubryka 8 rozpoczęcia i
zawieszeniu
identyfikacyjny
Wykreślenie
utworzenie i
Data uzyskania
zakończenia
działalności,
REGON nadany
uczelni albo
funkcjonowanie
osobowości
kadencji
likwidacji oraz
uczelni albo
związku uczelni
uczelni albo
prawnej
rektora uczelni
inne informacje
związkowi
z rejestru
związku uczelni
albo organu
o działalności
uczelni
oraz
zarządzającego
uczelni albo
nieruchomości
związku uczelni
związku uczelni
stanowiące ich
majątek

środki
2002-06-14
finansowe w
wysokości
500.000,00
(słownie:
pięćset tysięcy)
złotych

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 384, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
Data wydruku: 26-03-2019
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