PROCEDURY PRZYJMOWANIA SŁUCHACZY
NA KURSY KWALIFIKACYJNE, DOSKONALĄCE ORAZ JĘZYKOWE
OBOWIĄZUJĄCE W AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
ZASADY OGÓLNE
1. Żołnierzy przyjmowani są na kursy na podstawie „Wykazów imiennych” zatwierdzonych
i przesłanych do AWL przez:
- Dyrektora Departamentu Kadr MON - kwalifikacyjne i doskonalące;
- Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – kursy językowe
2. Stawiennictwo słuchaczy na kursy:
- kwalifikacyjne i doskonalące - w przeddzień rozpoczęcia kursu do godziny 20.00;
- językowe – w dniu rozpoczęcia kursu do godziny 8.00 (lub zgodnie z wytycznymi
DNiSzW).
3. Miejsce stawiennictwa: Wrocław ul. Czajkowskiego 109 (możliwość zaparkowania
samochodu - parking niestrzeżony - wjazd od ulicy Koszarowej).
4. Zakwaterowanie i wyżywienie słuchaczy kurów realizowane jest na terenie AWL oraz
Garnizonu Wrocław na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.
5. Dokumenty wymagane podczas przyjmowania na kurs:
- legitymacja służbowa;
- dowód osobisty;
- polecenie wyjazdu służbowego (skierowanie z JW);
- poświadczenie bezpieczeństwa;
- zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych;
- zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych Unii Europejskiej i NATO – tylko dla żołnierzy kierowanych na kursy
kwalifikacyjne sztabowe.
6. Ubiór i wyposażenie:
- umundurowanie polowy;
- plecak wojskowy typu khaki (mały);
- pas nośny do munduru polowego;
- maska przeciwgazowa;
- przeciwchemiczna odzież ochronna (za wyjątkiem FOO-1);
- hełm;
- strój sportowy,
- przybory biurowe w tym do pracy na mapie.

7. Zmiana terminu stawiennictwa słuchacza na kurs, zwolnienie z zajęć programowych
w trakcie odbywania kursu następuje na pisemny wniosek dowódcy JW. Nieobecność
na zajęciach nie zwalnia słuchacza z obowiązku rozliczenia się z zakresu przerobionego
materiału.
8. Informację o ewentualnej nagłej zmianie terminu stawiennictwa słuchacza na kurs
Dowódca JW przesyła do Rektora - Komendanta (fax 261-658-425).
9. Rodzaje i terminy kursów realizowanych w AWL zawarte są w „Roczny plan doskonalenia
zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP” na dany rok. Plan dostępny jest na stronie
internetowej Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w sieci informatycznej
MILNET-Z.
10. W przypadku realizacji kursu (części kursu) z wykorzystaniem technik i metod
kształcenia na odległość, słuchacze zakwalifikowani na kurs zobligowani są na trzy
dni

robocze

przed

rozpoczęciem

kursu

przesłać

na

adres

mailowy:

krzyszrof.cygan@awl.edu.pl lub piotr.szafranski@awl.edu.pl zgłoszenie założenia
konta na platformie e-learningowej.
Szczegóły dot. logowania na platformę e-learningową, słuchacze otrzymają na
wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.

Wymagania kompetencyjne dla kursu kod 8250049:
-

umiejętność jazdy na nartach zjazdowych - poziom dobry.

-

posiadanie umiejętności: wiązania podstawowych węzłów alpinistycznych, asekuracji
wspinaczkowej, asekuracji lotnej, budowy stanowisk alpinistycznych, zjazdów
z wykorzystaniem różnych przyrządów alpinistycznych, budowy alpinistycznych układów
wyciągowych - improwizowane).

-

uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu on-line hipotermii w module kwalifikowana pierwsza
pomoc (www.akademia.hipotermia.edu.pl/Module).

Wymagania kompetencyjne dla kursu kod 8250050:
-

posiadanie umiejętności alpinistycznych na poziomie dobrym w zakresie: wspinaczka
skałkowa na poziomie IV +,

-

znajomość węzłów alpinistycznych, asekuracja wspinaczkowa, asekuracja lotna, zasady
budowy

stanowisk

alpinistycznych,

zjazdy

z

wykorzystaniem

różnych

przyrządów

alpinistycznych (przepinki przez punkt pośredni i węzeł), alpinistyczne układy wyciągowe,
budowa

alpinistycznych

mostów

poziomych

i

kątowych,

podstawy

ratownictwa

wysokościowego.
Wymagania sprzętowe dla kursów Kod 8250049 i Kod 8250050 - dostępne na stronie Uczelni:
http://awl.edu.pl/ w zakładce "Kursy i szkolenia wojskowe"

