
Uchwała Nr 23/IV/2021 
Senatu Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 

z dnia 23 kwietnia 2021 roku 
 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 19/IV/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie: określenia warunków, 

trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na kierunki studiów 

cywilnych I i II stopnia  w Akademii Wojsk Lądowych imienia  generała Tadeusza  Kościuszki  

w roku akademickim 2021/2022 oraz uchylenia uchwały nr 13/III/2021 z dnia 16 marca 2021 roku. 

 

 

 Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu Akademii Wojsk Lądowych w związku  

z art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 70 ust. 1 oraz art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 478 i 619) oraz na podstawie  

§ 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra 

Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1828 i z 2021 r. poz. 357), Senat Akademii Wojsk Lądowych, w drodze 

głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniach 22-23 kwietnia 2021 r. 

postanawia, co następuje: 

  

§ 1 

W załączniku do Uchwały nr 19/IV/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie: określenia 

warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na kierunki 

studiów cywilnych I i II stopnia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

w roku akademickim 2021/2022 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„W roku akademickim 2021/2022 Akademia prowadzi rekrutację na I rok studiów cywilnych 

pierwszego stopnia, zwanych dalej studiami, na następujące kierunki: 

Lp. Kierunek studiów 
Forma realizacji studiów 

stacjonarna niestacjonarna 

1. ZARZĄDZANIE X - 

2. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE X - 

3. LOGISTYKA X - 

4. INFORMATYKA X - 

Tabela 1. Kierunki studiów pierwszego stopnia i formy realizacji, na które prowadzony jest nabór. 

2) §1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Wybór specjalności dokonywany jest w trakcie studiów. Uruchomienie określonej 

specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych studentów na daną specjalność - wymagana 

liczba studentów do uruchomienia danej specjalności minimum 15. 



3) w §1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„Kierunki i specjalności realizowane na studiach I stopnia w roku akademickim 2021/2022 

zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

L.p. Kierunek Specjalność 

1.  
BEZPIECZEŃSTWO 

NARODOWE 

 Zarządzanie kryzysowe; 

 Bezpieczeństwo publiczne. 

2.  ZARZĄDZANIE 

 Zarządzanie kapitałem ludzkim; 

 Zarządzanie systemami logistycznymi; 

 Zarządzanie w służbach mundurowych. 

3.  LOGISTYKA 
 Logistyka systemu obronnego; 

 Systemy transportowe w logistyce. 

4.  INFORMATYKA 
 Systemy i sieci informatyczne; 

 Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.” 

4) §7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się oddzielnie każdy kierunek studiów. Wybór 

specjalności dokonywany jest w trakcie studiów. Rodzaj specjalności prowadzonej w 

ramach kierunku studiów określa Dziekan wydziału. Uruchomienie określonej 

specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych studentów na daną specjalność – 

wymagana liczba studentów do uruchomienia danej specjalności powyżej 10.” 

5) w §7 po ust. 7 dodaje się ust. 8, o brzmieniu: 

„Kierunki i specjalności realizowane na studiach II stopnia w roku akademickim 2021/2022 

zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

L.p. Kierunek Specjalność 

1.  
BEZPIECZEŃSTWO 

NARODOWE 

 Zarządzanie kryzysowe; 

 Bezpieczeństwo publiczne. 

2.  
INŻYNIERIA 

BEZPIECZEŃSTWA 
 Techniczne systemy bezpieczeństwa i ratownictwo techniczne. 

3.  ZARZĄDZANIE 
 Zarządzanie kadrami; 

 Zarządzanie logistyką.” 

 

§ 2 

Uchyla się w całości uchwałę nr 13/III/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały 

nr 19/IV/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na kierunki studiów cywilnych I i II stopnia   

w Akademii Wojsk Lądowych imienia  generała Tadeusza  Kościuszki w roku akademickim 

2021/2022.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 

 

 gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA 

 


