
INDEKS UCHWAŁ 2012 rok 

 

1. Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu nagrody rektora dla 

nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki”. 

2. Uchwała Nr 2/II/2012 w sprawie: uchwalenia Statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 

3. Uchwała Nr 3/II/2012 w sprawie: wdrożenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego oraz wytycznych dla Rad Wydziałów do opracowania planów 

studiów i programów kształcenia dla cywilnych studentów wszystkich kierunków 

stacjonarnych studiów I i II stopnia z uwzględnieniem profili kształcenia. 

4. Uchwała Nr 4/II/2012 w sprawie: wdrożenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego oraz wytycznych dla Rad Wydziałów do opracowania planów 

studiów i programów kształcenia dla cywilnych studentów wszystkich kierunków 

niestacjonarnych studiów I i II stopnia z uwzględnieniem profili kształcenia 

5. Uchwała Nr 5/II/2012 w sprawie: wytycznych dla Rad Wydziałów do opracowania 

planów studiów i programów kształcenia wszystkich specjalności studiów 

podyplomowych.. 

6. Uchwała Nr 6/II/2012 w sprawie: wdrożenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 

Lądowych Krajowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego oraz wytycznych dla Rady Wydziału Zarządzania do 

opracowania planów studiów i programów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy 

zawodowych – studiów I i II stopnia: 

7. Uchwała Nr 7/II/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzenie inwestycji 

budowlanej do CPIB resortu ON na 2013 r., i jej realizację w oparciu o dotację MON 

oraz środki własne. 

8. Uchwała Nr 8/II/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji celowej na 

zakup inwestycyjny w rok 2013/2014 i jej realizację w oparciu o dotację MON oraz 

środki własne. 

9. Uchwała Nr 9/IV/2012 w sprawie: określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla 

poszczególnych stanowisk, zasad ustalania rodzaju zajęć dydaktycznych objętych 

zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku 

akademickim 2012/2013. 

10. Uchwała Nr 10/IV/2012 w sprawie: korekty nr 3 do planu rzeczowo - finansowego 

Uczelni na 2011 rok. 

11. Uchwała Nr 11/IV/2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Uczelni za 2011 rok oraz podziału zysku. 



12. Uchwała Nr 12/IV/2012 w sprawie: uchwalenia planu rzeczowo-finansowego 

Uczelni na 2012 rok. 

13. Uchwała Nr 13/IV/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na inwestycję budowlą w 

Uczelni. 

14. Uchwała Nr 14/IV/2012 w sprawie ogłoszenia prezerwy w obradach. 

15. Uchwała Nr 15/IV/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły 

Oficerskiej Wojsk Lądowych  imienia generała Tadeusza Kościuszki 

16. Uchwała Nr 16/IV/2012 w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o 

ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na 

pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 

2013/2014. 

17. Uchwała Nr 17/IV/2012 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów 

oraz formy studiów na pierwszy rok studiów wyższych   w Wyższej Szkole 

Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w roku 

akademickim 2013/2014. 

18. Uchwała Nr 18/IV/2012 w sprawie wdrożenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego oraz wytycznych dla Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 

do opracowania planów studiów  i programów kształcenia dla kandydatów na 

żołnierzy zawodowych – studiów II stopnia. 

19. Uchwała Nr 19/V/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 

20. Uchwała Nr 20/V/2012 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 żołnierza 

zawodowego w roku akademickim 2013/2014. 

21. Uchwała Nr 21/VII/2012 w sprawie: rozpoczęcia przygotowań do prowadzenia 

studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w specjalności: 

Bezpieczeństwo procesowe i ochrona radiologiczna. 

22. Uchwała Nr 22/VII/2012 w sprawie korekty nr 1 do planu rzeczowo- finansowego 

Uczelni na 2012 rok. 

23. Uchwała Nr 23/VII/2012 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach ośmioipółmiesięcznego Studium 

Oficerskiego w roku akademickim 2012/2013. 

24. Uchwała Nr 24/VII/2012 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach sześciomiesięcznego Studium 

Oficerskiego w roku akademickim 2012/2013. 



25. Uchwała Nr 25/VII/2012 w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 

2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Wyższej 

Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

26. Uchwała Nr 26/VII/2012 w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 

2012/2013 efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych w 

Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

27. Uchwała Nr 27/VII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów rolnych. 

28. Uchwała Nr 28/VII/2012 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia 

studiów i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

29. Uchwała Nr 29/VII/2012 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach. 

30. Uchwała Nr 30/VII/2012 w sprawie zmiany w uchwale Nr 19/V/2012 Senatu 

WSOWL z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu WSOWL. 

31. Uchwała Nr 31/X/2012 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach  trzymiesięcznego Studium 

Oficerskiego w roku akademickim 2012/2013. 

32. Uchwała Nr 32/X/2012 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach  dwunastomiesięcznego Studium 

Oficerskiego w roku akademickim 2012/2013. 

33. Uchwała Nr 33/X/2012 w sprawie wskazania członków  Konwentu Uczelni. 

34. Uchwała Nr 34/X/2012 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach. 

35. Uchwała Nr 35/X/2012 w sprawie oceny działalności Uczelni, zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania Rektora-Komendanta z jej działalności oraz oceny działalności Rektora-

Komendanta. 

36. Uchwała nr 36/XII/2012 w sprawie korekty nr 2 do planu rzeczowo - finansowego 

Uczelni na 2012 rok. 

37. Uchwała nr 37/XII/2012 w sprawie skierowania wniosku do Rady Wydziału 

Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie o wszczęcie 

procedury nadania tytułu profesora  dr. hab. inż. Zenonowi Zamiarowi. 

38. Uchwała nr 38/XII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na inwestycję budowlą                

w Uczelni. 

39. Uchwała nr 39/XII/2012 w sprawie regulaminu opłat dla studentów studiów 

cywilnych I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów 

dokształcających prowadzonych w  Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

40. Uchwała nr 40/XII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na  utworzenie wydzielonej 

przez Rektora – Komendanta jednostki organizacyjnej ds. obsługi działalności 

usługowo-badawczej. 


