ODPIS Z REJESTRU UCZELNI NIEPUBLICZNYCH I ZWIĄZKÓW UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742)
Data wydania odpisu: 24-05-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

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

314

2017-05-10

314

2017-03-03

Wygaśnięcie z dniem
17.12.2015 r. uprawnienia
do prowadzenia studiów
pierwszego stopnia na
kierunku 'informatyka i
ekonometria|",
stwierdzone decyzja
Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z
dnia 03-03-2017 r.

314

2017-03-03

Wygaśnięcie z dniem
14.12.2016 r. uprawnienia
do prowadzenia studiów
pierwszego stopnia na
kierunku "ekonomia",
stwierdzone decyzja
Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z
dnia 03-03.2017 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

dr hab. Jan
Wiśniewski,
kadencja od:
2017-01-04 do:
2020-12-31
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Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

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

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

314

2016-06-07

pedagogika - studia
drugiego stopnia - profil
praktyczny

314

2016-06-07

psychologia w biznesie studia pierwszego stopnia
- profil praktyczny

314

2015-11-26

prawo – jednolite studia
magisterskie

Zmiana
struktury
podstawowych
jednostek
organizacyjnyc
h.

314

2015-11-26

informatyka – studia
pierwszego stopnia

Zmiana
struktury
podstawowych
jednostek
organizacyjnyc
h.
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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

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

314

2015-11-26

bezpieczeństwo
wewnętrzne – studia
pierwszego stopnia

Zmiana
struktury
podstawowych
jednostek
organizacyjnyc
h.

314

2015-11-26

zarządzanie – studia
drugiego stopnia

Zmiana
struktury
podstawowych
jednostek
organizacyjnyc
h.

314

2015-11-26

logistyka – studia drugiego
stopnia

Zmiana
struktury
podstawowych
jednostek
organizacyjnyc
h.

314

2015-11-26

turystyka i rekreacja –
studia pierwszego stopnia

Zmiana
struktury
podstawowych
jednostek
organizacyjnyc
h.
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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

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

314

2015-11-26

zarządzanie – studia
pierwszego stopnia

Zmiana
struktury
podstawowych
jednostek
organizacyjnyc
h.

314

2015-11-26

stosunki międzynarodowe
– studia pierwszego
stopnia

Zmiana
struktury
podstawowych
jednostek
organizacyjnyc
h.

314

2015-11-26

logistyka – studia
pierwszego stopnia

Zmiana
struktury
podstawowych
jednostek
organizacyjnyc
h.

314

2015-11-23

woj. pomorskie,
80-266 Gdańsk,
ul. Grunwaldzka 238A
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Data wydania odpisu: 24-05-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

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

314

2015-11-03

Wygaśnięcie z dniem 30
kwietnia 2014 r. uprawnień
do prowadzenia studiów
pierwszego stopnia na
kierunkach politologia,
stosunki międzynarodowe
oraz finanse i
rachunkowość na Wydziale
Ekonomii i Zarządzania w
Gdyni, stwierdzone decyzją
Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
z dnia 3-11-2015 r.

314

2015-09-24

prawo w biznesie - studia
pierwszego stopnia - profil
praktyczny - zamiejscowy
Wydział Ekonomii i
Zarządzania w Gdyni

314

2015-09-23

filologia - studia
pierwszego stopnia - profil
praktyczny

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
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Data wydania odpisu: 24-05-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

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

314

2015-05-20

"bezpieczeństwo
wewnętrzne" - studia
drugiego stopnia - profil
praktyczny

314

2014-10-22

pedagogika - studia
pierwszego stopnia - profil
praktyczny - Wydział
Ekonomii i Zarządzania w
Gdyni

314

2014-07-02

314

2014-05-30

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

dr hab. Jan
Wiśniewski,
kadencja od:
2014-01-01 do:
2017-09-30
"prawo w biznesie" - studia
pierwszego stopnia - profil
praktyczny
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prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742)
Data wydania odpisu: 24-05-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

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

314

2014-01-31

"pedagogika" - studia
pierwszego stopnia - profil
praktyczny

314

2013-12-23

Wygaśnięcie uprawnienia
do prowadzenia studiów
drugiego stopnia na
kierunku "stosunki
międzynarodowe - Wydział
Ekonomii i Zarządzania w
Gdyni", stwierdzone
decyzją Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z
dnia 23-12-2013 r.

314

2013-07-25

prawo, studia jednolite
magisterskie – Wydział
Ekonomii i Zarządzania w
Gdyni (wpis nieaktualny),
stosunki międzynarodowe,
pierwszy (wpis
nieaktualny) i drugi
stopień (wpis nieaktualny z
dniem 23-12-2013 r.) –
Wydział Ekonomii i
Zarządzania w Gdyni,

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

Połączenie
uczelni
niepublicznych
poprzez
włączenie z
dniem 1 lipca
2013 r. Szkoły
Wyższej Prawa
i Dyplomacji z
siedzibą w
Gdyni do

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 570, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
Data wydruku: 24-05-2017
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ODPIS Z REJESTRU UCZELNI NIEPUBLICZNYCH I ZWIĄZKÓW UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742)
Data wydania odpisu: 24-05-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

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

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

informatyka, pierwszy
stopień – Wydział Ekonomii
i Zarządzania w Gdyni,
politologia, pierwszy
stopień – Wydział Ekonomii
i Zarządzania w Gdyni
(wpis nieaktualny), finanse
i rachunkowość, pierwszy
stopień – Wydział Ekonomii
i Zarządzania w Gdyni
(wpis nieaktualny)

Wyższej Szkoły
Bankowej z
siedzibą w
Gdańsku na
podstawie
decyzji Ministra
Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego z
dnia 27 maja
2013 r.
(DKN.ZNU.6013
.40.2013.2.AW)
.
W wyniku
inkorporacji
uprawnienia do
prowadzenia
studiów na
kierunkach:
„prawo” (studia
jednolite
magisterskie),
„stosunki
międzynarodow
e” (pierwszy i
drugi stopień),

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 570, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
Data wydruku: 24-05-2017
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ODPIS Z REJESTRU UCZELNI NIEPUBLICZNYCH I ZWIĄZKÓW UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742)
Data wydania odpisu: 24-05-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

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

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

„informatyka”
(pierwszy
stopień),
„politologia”
(pierwszy
stopień) oraz
„finanse i
rachunkowość”
(pierwszy
stopień)
przeszły w
drodze sukcesji
generalnej na
Wyższą Szkołę
Bankową z
siedzibą w
Gdańsku
314

2013-05-14

bezpieczeństwo
wewnętrzne – studia
pierwszego stopnia - profil
praktyczny – Wydział
Ekonomii i Zarządzania w
Gdyni

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 570, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
Data wydruku: 24-05-2017
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ODPIS Z REJESTRU UCZELNI NIEPUBLICZNYCH I ZWIĄZKÓW UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742)
Data wydania odpisu: 24-05-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

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

314

2013-03-26

(wpis nieaktualny)
informatyka - studia
pierwszego stopnia - profil
praktyczny - Wydział
Finansów i Zarządzania

314

2012-08-13

(wpis nieaktualny)
bezpieczeństwo
wewnętrzne - studia
pierwszego stopnia - profil
praktyczny - Wydział
Finansów i Zarządzania

314

2012-08-02

zarządzanie - studia
pierwszego stopnia - profil
praktyczny - Wydział
Ekonomii i Zarządzania w
Gdyni

314

2012-06-21

(wpis nieaktualny)
zarządzanie - studia
drugiego stopnia - profil
ogólnoakademicki Wydział Finansów i
Zarządzania

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

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 570, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
Data wydruku: 24-05-2017
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ODPIS Z REJESTRU UCZELNI NIEPUBLICZNYCH I ZWIĄZKÓW UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742)
Data wydania odpisu: 24-05-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

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

314

2012-03-30

pozwolenie na
czas
nieokreślony

314

2011-06-06

Termin
ważności
pozwolenia: do
dnia 30
września 2017
r.

314

2011-03-31

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

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

Centrum
Rozwoju Szkół
Wyższych TEB
Akademia Sp. z
o.o., Al.
Niepodległości
2, 61-874
Poznań, numer
KRS:
0000096209

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

dr hab. Jan
Wiśniewski,
kadencja od:
2007-10-01,
kadencja
rektora na czas
nieokreślony

Prowadzenie w Wydziale
Ekonomii i Zarządzania w
Gdyni studiów pierwszego
stopnia na kierunku
"logistyka".

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 570, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
Data wydruku: 24-05-2017
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ODPIS Z REJESTRU UCZELNI NIEPUBLICZNYCH I ZWIĄZKÓW UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742)
Data wydania odpisu: 24-05-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

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

314

2011-03-30

314

2011-02-18

314

2010-11-24

Prowadzenie na Wydziale
Ekonomii i Zarządzania w
Gdyni studiów pierwszego
stopnia na kierunku
"ekonomia". - wpis
nieaktualny z dniem 0303-2017 r.

314

2010-06-30

(wpis nieaktualny)
Prowadzenie na Wydziale
Finansów i Zarządzania
studiów pierwszego
stopnia na kierunku
"turystyka i rekreacja".

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)
Prowadzenie na Wydziale
Finansów i Zarządzania
studiów drugiego stopnia
na kierunku "logistyka".
woj. pomorskie,
80-821
Gdańsk ul. Dolna Brama 8

prof. dr hab.
Jan Wiśniewski

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 570, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
Data wydruku: 24-05-2017
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ODPIS Z REJESTRU UCZELNI NIEPUBLICZNYCH I ZWIĄZKÓW UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742)
Data wydania odpisu: 24-05-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

Rubryka 1 Numer wpisu
uczelni albo
związku uczelni

Rubryka 2 Data wydania
decyzji
zarządzającej
wpis

314

2009-06-19

314

2009-03-24

314

2008-06-04

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

Prowadzenie na Wydziale
Zamiejscowym w Gdyni
studiów pierwszego
stopnia na kierunku
"ekonomia". (wpis
skreślony decyzją z dnia
24.11.2010 r. nr MNiSWDNS-WUN-6012-120322/AB/10)
Centrum
Rozwoju Szkół
Wyższych TEB
Akademia Sp. z
o.o. z siedzibą
w Poznaniu,
przy al.
Niepodległości
2, 61-874
Poznań
(wpis nieaktualny)
Prowadzenie na Wydziale
Finansów i Zarządzania
studiów pierwszego
stopnia na kierunku
"zarządzanie".

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 570, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
Data wydruku: 24-05-2017
Strona 13 / 15

ODPIS Z REJESTRU UCZELNI NIEPUBLICZNYCH I ZWIĄZKÓW UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742)
Data wydania odpisu: 24-05-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

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

314

2008-02-01

(wpis nieaktualny)
Prowadzenie na Wydziale
Finansów i Zarządzania
studiów pierwszego
stopnia na kierunku
"stosunkie
międzynarodowe".

314

2007-06-22

(wpis nieaktualny)
Prowadzenie na Wydziale
Finansów i Zarządzania
kształcenia na kierunku
"logistyka" na poziomie
studiów pierwszego
stopnia.

314

2006-10-12

Termin
ważności
pozwolenia: do
dnia 30
września 2011
r.

314

2005-02-04

2004-11-24;
Termin
rozpoczęcia
działalności:
data wpisu,
okres ważności

Towarzystwo
Wyższa Szkoła Bankowa z 1) prowadzenie studiów
Edukacji
siedzibą w Gdańsku
magisterskich na kierunku
Bankowej S.A. z
"finanse i bankowość", 2)
siedzibą w
prowadzenie wyższych
Poznaniu przy
studiów zawodowych na
Al.
kierunku "informatyka i

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

Wszelkie prawa 2005-02-04
majątkowe i
niemajątkowe
przekształconej
niepaństwowej
wyższej szkoły
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ODPIS Z REJESTRU UCZELNI NIEPUBLICZNYCH I ZWIĄZKÓW UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742)
Data wydania odpisu: 24-05-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , woj. pomorskie, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238A

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
pozwolenia: do
30 września
2006 r.

Niepodległości
2, 61-874
Poznań

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

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

ekonometria" - wpis
nieaktualny z dniem 0303-2017 r. w części
dotyczącej kierunku
"informatyka i
ekonometria"

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

zawodowej pn.
"Wyższa Szkoła
Bankowa" z
siedzibą w
Gdańsku
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