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§ 1 

Regulamin szkolenia teoretycznego studentów cywilnych w ramach Legii 

Akademickiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację realizacji części 

teoretycznej programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów w ramach Legii 

Akademickiej dla modułów podstawowego i podoficerskiego, prowadzonego przez 

Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.  

 

§ 2 

1. Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej – część teoretyczna, 

zwana dalej „szkoleniem teoretycznym w ramach Legii Akademickiej”, jest 

przedsięwzięciem dydaktycznym realizowanym w Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki, zwaną dalej „Akademią” lub „AWL” na 

podstawie, umowy w sprawie realizacji części teoretycznej programu ochotniczego 

szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” dla modułów podstawowego  

i podoficerskiego zwanej dalej „Umową”, zawieranej pomiędzy Ministrem Obrony 

Narodowej (MON) a AWL w danym roku akademickim.  

2. Szkolenie teoretyczne w ramach Legii Akademickiej odbywa się zgodnie  

z opracowanymi przez MON programami szkolenia teoretycznego dla poszczególnych 

modułów szkolenia, tj. podstawowego i podoficerskiego zwanymi dalej „programami 

szkolenia”, stanowiącymi załączniki do Umowy. 

3. Celem szkolenia teoretycznego w ramach Legii Akademickiej prowadzonego w AWL 

jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne opisane 

efektami kształcenia i szkolenia w programach szkolenia, o których mowa w ust. 2.  

4. W szkoleniu teoretycznym w ramach Legii Akademickiej mogą uczestniczyć studenci 

cywilni ochotnicy (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich 

dowolnego roku studiów) posiadający obywatelstwo polskie i spełniający wymagania 

określone w decyzji MON w sprawie programu ochotniczego przeszkolenia 

wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej”. 

5. Warunki uruchomienia szkolenia teoretycznego w ramach Legii Akademickiej  

w AWL określa decyzja, o której mowa w ust. 4.  

6. Daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia teoretycznego w ramach Legii 

Akademickiej określa Akademia, zgodnie ze ustalonymi przez MON terminami 

realizacji szkolenia w danym roku akademickim.  

7. Szkolenie teoretyczne w ramach Legii Akademickiej prowadzone jest w formie zajęć 

ogólnouczelnianych realizowanych poza programem studiów AWL i jest wspierane 

poprzez uczelnianą e-learningową platformę edukacyjną oraz platformę e-learningową 

przygotowaną na potrzeby szkolenia teoretycznego przez regionalne centra 

informatyki wspierające resort obrony narodowej w zakresie technologii 

informatycznych.  
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§ 3 

1. Ogólny nadzór nad realizacją szkolenia teoretycznego w ramach Legii Akademickiej 

sprawuje prorektor ds. dydaktycznych AWL, w ramach udzielonego mu 

upoważnienia, podejmując decyzję w imieniu Rektora.  

2. W zakresie powierzonego nadzoru merytorycznego nad realizacją szkolenia 

teoretycznego w ramach Legii Akademickiej w AWL, sprawy wymagające 

współdziałania różnych jednostek administracji koordynują: 

1) wyznaczony przez prorektora ds. dydaktycznych Uczelniany Koordynator 

Programu (dalej zwany „Koordynatorem Programu”) – odpowiedzialny za 

całokształt przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

szkolenia teoretycznego w ramach Legii Akademickiej; 

2) szef Wydziału Zabezpieczenia Kształcenia i Szkolenia – w zakresie obsługi 

administracyjnej procesu szkolenia; 

3) główny księgowy – w zakresie obsługi finansowej. 

3. Koordynator Programu odpowiada za przygotowanie i prowadzenie szkolenia 

teoretycznego w ramach Legii Akademickiej. Do jego obowiązków należy  

w szczególności: 

1) uczestniczenie w szkoleniach i naradach dotyczących programu ochotniczego 

przeszkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej” 

realizowanych przez MON i organy Wojska Polskiego; 

2) prowadzenie uzgodnień i konsultacji w sprawie realizacji programu ochotniczego 

przeszkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej” z MON, 

Wojewódzkimi Sztabami Wojskowymi i organami odpowiedzialnymi za jego 

realizację w Akademii; 

3) przygotowanie i przesłanie raportu końcowego z realizacji szkolenia 

teoretycznego w ramach Legii Akademickiej realizowanego w AWL; 

4) wyznaczenie jednostek organizacyjnych AWL lub osób do realizacji zajęć 

dydaktycznych przewidzianych programem szkolenia posiadających 

doświadczenie merytoryczne i dydaktyczne; 

5) podpisywanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie przez studentów 

szkolenia teoretycznego w ramach Legii Akademickiej. 

4. Za obsługę administracyjną szkolenia teoretycznego w ramach Legii Akademickiej 

odpowiada szef Wydziału Zabezpieczenia Kształcenia i Szkolenia. Do jego zadań 

należy w szczególności: 

1) opracowanie dokumentów organizacyjnych i planistycznych dotyczących 

realizacji szkolenia teoretycznego w ramach Legii Akademickiej, w tym: 

a) opracowanie rozkładu zajęć, 

b) dokonanie podziału uczestników na grupy szkoleniowe, 
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c) opracowanie harmonogramu szkolenia teoretycznego w ramach Legii 

Akademickiej i przeprowadzenia testu ze znajomości treści objętych 

programem szkolenia; 

2) przygotowanie dzienników ewidencji szkolenia; 

3) prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej połączonej z naborem studentów do 

szkolenia teoretycznego w ramach Legii Akademickiej. 

4) nadzór i zarządzanie uczelnianą e-learningową platformą edukacyjną. 

5. Szef Wydziału Zabezpieczenia Kształcenia i Szkolenia wyznacza osobę 

odpowiedzialną za obsługę procesu szkolenia. Do jej zadań należy w szczególności: 

1) ewidencjonowanie wniosków studentów ochotników w sprawie przyjęcia na 

szkolenie teoretyczne w ramach Legii Akademickiej; 

2) prowadzenie wykazu przyjętych studentów na szkolenie teoretyczne w ramach 

Legii Akademickiej; 

3) podział uczestników na grupy szkoleniowe i przegotowanie list obecności 

uczestników na zajęciach ze szkolenia teoretycznego w ramach Legii 

Akademickiej; 

4) przesyłanie do odpowiednich instytucji list uczestników szkolenia teoretycznego 

w ramach Legii Akademickiej, w terminach określonych w Umowie; 

5) ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających zaliczenie przez 

studentów szkolenia teoretycznego w ramach Legii Akademickiej; 

6) ewidencjonowanie wniosków studentów o powołanie w trybie ochotniczym do 

odbycia ćwiczeń wojskowych. 

6. Za prowadzenie ewidencji księgowej środków finansowych związanych z realizacją 

zadań określonych w Umowie oraz przygotowanie materiałów do raportu końcowego 

rozliczenia kosztów poniesionych na realizacje programu w ramach Legii 

Akademickiej odpowiada główny księgowy. 

 

§ 4 

1. Uczestnikiem szkolenia w ramach Legii Akademickiej może zostać student, który  

w wymaganym terminie złoży w AWL odpowiedni wniosek o przyjęcie na szkolenie 

teoretyczne w ramach Legii Akademickiej i zostanie do niego zakwalifikowany. 

2. Uczestnik szkolenia ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach objętych 

programami szkolenia, o których mowa w § 2 ust. 2 zgodnie z rozkładem zajęć 

opracowanym w AWL dla grupy szkoleniowej, do której został zakwalifikowany. 

3. Uczestnik szkolenia teoretycznego ubiegający się o powołanie na ćwiczenia wojskowe 

ma obowiązek zaliczenia treści objętych programami szkolenia, o których mowa  

w § 2 ust. 2. 
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4. Warunkiem uzyskania zaliczenia treści objętych programami szkolenia, o których 

mowa w § 2 ust. 2   jest: 

1) uczestniczenie w minimum 80% zajęć szkoleniowych objętych harmonogramem 

zajęć wyznaczonym dla grupy szkoleniowej, do której został zakwalifikowany; 

2) uzyskanie zaliczenia ze znajomości treści objętych programami szkolenia,  

o których mowa w § 2 ust. 2, będącego efektem końcowego pisemnego 

sprawdzianu kontrolnego (testu). 

5. Uczestnik spełniający warunki określone w ust. 4 Regulaminu otrzymuje 

zaświadczenie o zaliczeniu szkolenia teoretycznego w ramach Legii Akademickiej. 

6. Uczestnik posiadający zaświadczenie o zaliczeniu szkolenia teoretycznego w ramach 

Legii Akademickiej ma prawo do złożenia w określonym terminie, za pośrednictwem 

AWL, wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. 

7. W przypadku niezaliczenia końcowego pisemnego sprawdzianu kontrolnego (testu) 

lub nieprzystąpieniem do zaliczenia z przyczyn losowych lub służbowych 

(nieobecność usprawiedliwiona), uczestnik szkolenia może wystąpić z wnioskiem do 

prorektora ds. dydaktycznych  o wyznaczenie terminu poprawkowego (dodatkowego) 

w terminie. do 5 dni roboczych licząc od dnia przeprowadzenia egzaminu, o którym 

mowa w ust. 4 pkt. 2. 

8. Ustalony przez prorektora ds. dydaktycznych termin poprawkowy (dodatkowy) 

zaliczenia pisemnego sprawdzianu kontrolnego (testu) jest terminem ostatecznym.  

 

§ 5 

1. Zmiany w Regulaminie wprowadzane będą w drodze aneksu do Regulaminu. 

2. Kwestie sporne dotyczące wypełniania zapisów niniejszego Regulaminu rozstrzyga 

prorektor ds. dydaktycznych na zasadach obowiązujących w Kodeksie postępowania 

administracyjnego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 




