
 

1. Uchwała nr 1/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie WyŜszej Szkoły 

Oficerskiej Wojsk Lądowych  im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 

2. Uchwała nr 2/2008 w sprawie ustalenia składu komisji oceniających w Uczelni. 

3. Uchwała nr 3/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-

finansowego Uczelni za 2007 rok. 

4. Uchwała nr 4/2008 w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zmianę nazwy 

Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. 

5. Uchwała nr 5/2008 w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia w WSOWL 

laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009 – 2011. 

6. Uchwała nr 6/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego 

Uczelni na 2008 rok. 

7. Uchwała nr 7/2008 w sprawie opinii wniosku Komendanta – Rektora o przyznanie 

nagrody Ministra Obrony Narodowej dla nauczyciela akademickiego. 

8. Uchwała nr 8/2008 w sprawie nowej struktury Uczelni. 

9. Uchwała nr 9/2008 w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie 

warunków i trybu przyjmowania kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych na pierwszy rok 

studiów  w roku akademickim 2009/2010. 

10. Uchwała nr 10/2008 w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie 

warunków i trybu przyjmowania kandydatów na szkolenie oficerskie w ramach Studium 

Oficerskiego w roku akademickim 2009/2010. 

11. Uchwała nr 11/2008 w sprawie procedur nadawania „Odznaki Absolwenta” absolwentom 

Uczelni. 

12. Uchwała nr 12/2008 w sprawie wytycznych do opracowania planów studiów i 

programów nauczania dla podchorąŜych studiów I stopnia, kierunku „ZARZĄDZANIE”. 

13. Uchwała nr 13/2008 w sprawie wytycznych do opracowania programów kształcenia 

podchorąŜych Studium Oficerskiego WSOWL. 

14. Uchwała nr 14/2008 w sprawie rozpoczęcia kształcenia w Uczelni studentów cywilnych 

na kierunku „ZARZĄDZANIE” w formie studiów niestacjonarnych. 



15. Uchwała nr 15/2008 w sprawie określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 

akademickich, rodzaju zajęć objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 

16. Uchwała nr 16/2008 w sprawie uchwalenia Regulamin Okresowej Oceny Nauczycieli 

Akademickich WyŜszej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza 

Kościuszki 

17. Uchwała nr 17/2008 w sprawie uchwalenia Zasad i trybu przeprowadzania ankiety wśród 

studentów / słuchaczy dotyczącej oceny nauczycieli akademickich (zajęć dydaktycznych) oraz 

zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia. 

18. Uchwała nr 18/2008 w sprawie uchwalenia Regulaminu nauki Studium Oficerskiego 

19. Uchwała nr 19/2008 w sprawie uchwalenia Regulaminu przeszkolenia wojskowego 

studentów studiów medycznych uczelni cywilnych 

20. Uchwała nr 20/2008 w sprawie uchwalenia misji WyŜszej Szkoły Oficerskiej Wojsk 

Lądowych im. gen. T. Kościuszki 

21. Uchwała nr 21/2008 w sprawie oceny działalności Uczelni, zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania rektora-komendanta z jego działalności oraz oceny działalności rektora-

komendanta 


