
1. Uchwała nr 1/2009 w sprawie uchwalenia zasadniczych kierunków działalności 
Uczelni na lata 2009 - 2015. 

 
2. Uchwała nr 2/2009 w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego 

WSOWL. 
 

3. Uchwała nr 3/2009 w sprawie wytycznych do opracowania planu studiów i programu 
nauczania dla podchorąŜych studiów I stopnia kierunku „ZARZĄDZANIE” (KO 
inŜynierii wojskowej, GO drogowo-mostowej). 

 
4. Uchwała nr 4/2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego 

Uczelni na 2009 rok. 
 

5. Uchwała nr 5/2009 w sprawie określenia zasad publikacji materiałów w Zeszytach 
Naukowych WyŜszej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. 
 

6. Uchwała nr 6/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu WSOWL. 
 

7. Uchwała nr 7/2009 w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji Senatu. 

 
8. Uchwała nr 8/2009 w sprawie określenia wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) dla 

poszczególnych stanowisk, zasad ustalania rodzaju zajęć dydaktycznych objętych 
zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku 
akademickim 2009/2010. 
 

9. Uchwała nr 9/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad pobierania opłat za 
świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, w tym trybu i warunków 
zwalniania z części tych opłat. 
 

10. Uchwała nr 10/2009 w sprawie określenia trybu wyboru komisji wyborczej WyŜszej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we 
Wrocławiu. 
 

11. Uchwała nr 11/2009 w sprawie wytycznych do opracowania planu studiów i programu 
nauczania dla podchorąŜych studiów I stopnia, kierunku „ZARZĄDZANIE”- edycji 
2009. 
 

12. Uchwała nr 12/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu 
rzeczowo-finansowego Uczelni za 2008 rok. 
 

13. Uchwała nr 13/2009 w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie 
warunków i trybu przyjmowania kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych na pierwszy 
rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2010/2011. 
 

14. Uchwała nr 14/2009 w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie 
warunków i trybu przyjmowania kandydatów na szkolenie oficerskie w ramach 
Studium Oficerskiego w 2010 roku. 
 

15. Uchwała nr 15/2009 w sprawie:  rozpoczęcia kształcenia w Uczelni studentów 
cywilnych na kierunku „ZARZĄDZANIE” w formie studiów stacjonarnych. 



 
16. Uchwała nr 16/2009 w sprawie:   warunków i trybu przyjmowania kandydatów do 

Uczelni na pierwszy rok niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku 
akademickim 2010/2011 na kierunku „ZARZĄDZANIE”. 
 

17. Uchwała nr 17/2009 w sprawie: dokonania zmian w uchwale Nr14/2008 z 21 maja 
2008 roku”. 
 

18. Uchwała nr 18/2009 w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z wyników prac 
intelektualnych powstałych w WyŜszej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. 
Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 

 
19. Uchwała nr 19/2009 w sprawie: przygotowań do prowadzenia studiów na kierunku – 

„Bezpieczeństwo Narodowe”. 
 

20. Uchwała nr 20/2009 w sprawie: uchwalenia zmian do Regulaminu Studiów WSOWL. 
 

21. Uchwała nr 21/2009 w sprawie: wyraŜenia zgody na nabycie w drodze darowizny 
nieruchomości Skarbu Państwa. 
 

22. Uchwała nr 22/2009 w sprawie: oceny działalności Uczelni, zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania Rektora-Komendanta z jego działalności oraz oceny działalności 

Rrektora-Komendanta. 

 
23. Uchwała nr 23/2009 w sprawie: uchylenia uchwały nr20/2009 z dnia 18.06.2009 roku. 

 
24. Uchwała nr 24/2009 w sprawie: uchwalenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego 

WSOWL. 

 
25. Uchwała nr 25/2009 w sprawie: uchylenia uchwały nr14/2009 z dnia 30.04.2009 roku. 

 
26. Uchwała nr 26/2009 w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów na 

szkolenie oficerskie w ramach Studium Oficerskiego w WSOWL w 2010 roku. 

 
27. Uchwała nr 27/2009 w sprawie: wyraŜenia opinii do projektu Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie zmiany nazwy Uczelni. 

 
28. Uchwała nr 28/2009 w sprawie: sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Senatu 

WSOWL nr 12/2009 z 30 kwietnia 2009 r. 

 
29. Uchwała nr 29/2009 w sprawie: przygotowań do prowadzenia studiów na kierunku – 

„InŜynieria Bezpieczeństwa”. 

 



30. Uchwała nr 30/2009 w sprawie: przygotowań do prowadzenia studiów II stopnia na 

kierunku – „Zarządzanie”. 

 
31. Uchwała nr 31/2009 w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów na 

pierwszy rok studiów     stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 

ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na 

Ŝołnierza zawodowego w 2010 w roku. 

 
32. Uchwała nr 32/2009 w sprawie: dokonania zmian w załączniku do uchwały Nr 9/2009 z 

9 kwietnia 2009 roku. 

 
33. Uchwała nr 33/2009 w sprawie: przygotowań do prowadzenia studiów I stopnia na 

kierunku – „Socjologia” 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


