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Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest jedną                          

z 5 uczelni wojskowych w Polsce kształcącą przyszłych oficerów i cywilnych 

specjalistów na potrzeby Sił Zbrojnych, instytucji związanych z bezpieczeństwem 

państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z głównych 

priorytetów Uczelni, w przyjętej Strategii Rozwoju na lata 2015-25 jest dążenie 

do doskonalenia jakości kształcenia, modernizacji Uczelni oraz jej 

internacjonalizacji na wszystkich obszarach funkcjonowania Akademii. Wyżej 

wymienione priorytety AWL pragnie osiągnąć poprzez zintensyfikowanie 

wymiany międzynarodowej kadry naukowo-dydaktycznej i studentów, a także 

umiędzynarodowienie procesu kształcenia poprzez wprowadzanie nowych 

specjalności i kierunków studiów, realizowanych w języku angielskim. 

Obecnie w AWL studiują podchorążowie i studenci cywilni na dwóch wydziałach: 

Zarządzania oraz Nauk o Bezpieczeństwie. AWL prowadzi działalność edukacyjną 

w zgodzie z postanowieniami Deklaracji Bolońskiej. Studia prowadzone są                          

w systemie dwustopniowym, wprowadzono rejestry i punktowe rozliczanie 

osiągnięć studentów (suplement do dyplomu i ECTS), wzmożono kształcenie 

ustawiczne, wzmocniono współdziałanie studentów i kadry dydaktycznej                          

w realizacji europejskiej idei rozwoju Uczelni, a także wypracowano zasady 

kształcenia w oparciu o specyfikę funkcjonowania wojskowej szkoły wyższej                            

w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.  

AWL przystąpiła do programu LLP ERASMUS w 2009 roku. Celem uczestnictwa 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w programie 

Erasmus jest budowa otwartej i międzynarodowej kultury organizacyjnej, 

osiągnięcie edukacyjnej konkurencyjności na rynku międzynarodowym, 

utworzenie najlepszej Uczelni dowódców w Europie oraz rozwój współpracy 

międzynarodowej, głównie z Uczelniami o charakterze wojskowym, ale także 

uczelniami, których profil i kierunki kształcenia są zgodne z obszarami 

działalności AWL. Uczelnia współpracuje z wieloma zagranicznymi instytucjami 

szkolnictwa wyższego o profilu wojskowym i cywilnym. Umowy dwustronne 

zawierane w ramach programu Erasmus+, wiążą uczelnię z europejskimi 

instytucjami prowadzącymi działalność akademicką  w obszarach zbliżonych do 

specjalizacji AWL (takich jak: bezpieczeństwo, nauki polityczne czy zarządzanie).  



Działania prowadzone przez AWL w ramach programu Erasmus+ mają na celu 

umożliwianie, upowszechnianie i promocję międzynarodowej mobilności 

studentów, pracowników administracyjnych i kadry dydaktycznej Uczelni. Z tego 

względu AWL dokłada starań, aby do grona jej partnerów systematycznie 

dołączały Uczelnie z bogatym dorobkiem w dziedzinie kształcenia przyszłych 

liderów i przywódców. Współpraca ta, realizowana jest w zakresie wymiany 

wiedzy i doświadczeń oraz wymiany akademickiej studentów, nauczycieli                            

i pracowników.  

AWL prowadzi akcje informacyjne skierowane do wszystkich potencjalnych 

beneficjentów, promujące możliwość partycypacji i korzyści płynących z udziału                      

w programie Erasmus+. Działania te prowadzone są poprzez strony internetowe 

Uczelni, materiały drukowane oraz spotkania informacyjne.  

W ramach programu Erasmus+, AWL prowadzi działania  w zakresie: 

 Wyjazdów studentów studiów licencjackich oraz magisterskich na studia 

(SMS). 

 Wyjazdów studentów studiów licencjackich i magisterskich na praktyki 

(SMP). 

 Wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w uczelniach partnerskich (STA). 

 Wyjazdów szkoleniowych pracowników (STT). 

W wyjazdach w ramach programu Erasmus+ uczestniczyć mogą wszyscy 

pracownicy Uczelni, studenci cywilni AWL oraz podchorążowie (po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody przełożonych). Wszyscy zainteresowani, poprzez 

strony internetowe Uczelni, mają dostęp do najważniejszych dokumentów 

związanych z programem Erasmus+, takich jak Karta uczelni Erasmusa, 

regulaminy rekrutacji oraz zasady finansowania programu. Okres studiów i/lub 

praktyki realizowane przez studentów poza uczelnią macierzystą, jest w pełni 

uznawany przez Władze Uczelni a zrealizowane przedmioty i uzyskane punkty 

ECTS uwzględniane w suplemencie do dyplomu. Wyjazdy nauczycieli 

akademickich mają na celu pogłębianie ich wiedzy i umiejętności dydaktycznych. 

AWL oferuje zestaw kursów skierowanych do studentów zagranicznych uczelni 

partnerskich. Oprócz działalności dydaktycznej, AWL prowadzi również działania 

nakierowane na integrację osób przyjeżdżających z lokalnym środowiskiem 

akademickim oraz zapoznanie ich z lokalną kulturą i językiem. Przyjeżdżający 

studenci nie ponoszą żadnych opłat związanych z uczestnictwem w zajęciach, 



mają również możliwość bezpłatnego zakwaterowania w domach studenckich na 

terenie kampusu uczelni.  

Uczelnia dba o równy dostęp do oferty edukacyjnej, bez względu na status 

społeczny i ekonomiczny, rasę, płeć czy wyznanie. Władze Uczelni powołują 

Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ oraz koordynatorów programu 

Erasmus+ na poszczególnych wydziałach. Prowadzą oni działania promocyjne, 

reprezentują studentów przed Władzami Uczelni oraz asystują im                                           

w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz Learning Agreement. 

Działania administracyjne związane z wymianą studentów prowadzone są przez 

Biuro Karier i Programu Erasmus (BKiPE). Rekrutacje studentów, nauczycieli 

akademickich i pracowników administracyjnych prowadzone są w oparciu                                  

o jasne i sprawiedliwe kryteria zawarte w regulaminie: "Zasady realizacji 

programu Erasmus+ w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki we Wrocławiu". W przypadku wyjazdów studentów, kryteria te 

obejmują m.in. ich osiągnięcia naukowe oraz znajomość języka obcego. 

Nauczyciele akademiccy rekrutowani są w oparciu o ich dorobek naukowy. Lista 

studentów oraz pracowników zakwalifikowanych na wyjazd zagraniczny, a także 

wysokość przyznanego stypendium, zatwierdzana jest każdorazowo przez 

Władze Uczelni. 

Władze AWL wspierają działania związane z cyfryzacją programu Erasmus+, 

poprzez implementację narzędzi i platform umożliwiających elektroniczny obieg 

dokumentów związanych z mobilnościami studentów. Starania Uczelni 

obejmują: dążenie do pełnej digitalizacji działań administracyjnych związanych                                           

z programem, korzystaniem z narzędzi oferowanych przez Erasmus Dashboard, 

wykorzystaniem Erasmus Mobile App, wdrożeniem Europejskiej Karty Studenta 

oraz popularyzowaniem mobilności typu Blended Mobility. Dodatkowo Uczelnia 

wspiera oraz promuje działania i postawy przyjazne dla środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 



ERASMUS POLICY STATMENT 2021-2027 

 

The General Tadeusz Kosciuszko Military University of Land Forces (AWL) is one 

of five military institutions of higher education in Poland training candidates for 

officers and civilian specialists for the Armed Forces, institutions connected to 

national security and for local authorities. One of the University’s priorities, in 

accordance with its Development Strategy for the Years 2015-2025 is work for 

improving the quality of education, modernization of the University and its 

internationalization on all its functional levels. The AWL intends to achieve all 

the above-mentioned goals by means of projects fulfilled within the framework 

of the Erasmus+ programme. 

Nowadays in AWL officer cadets and civilian students study at two faculties: the 

Faculty of Management and the Faculty of Security Studies. The AWL provides 

education in accordance with provisions of the  Bologna declaration. The studies 

are conducted in the two-cycle system. Also, register and credit systems have 

been introduced (a diploma supplement and the ETCS), continuing education has 

been intensified, the student-teacher cooperation in the implementation of the 

European idea of the University’s development has been strengthened, and 

principles for education based on the unique character of functioning of a 

military academic institution in the European Education Area have been 

introduced. 

AWL collaborates with many foreign institutions of higher education with 

military and civil specializations. Inter-Institutional agreements in the frame of 

Erasmus+ programme link the University with European institutions which carry 

out the academic activity in the fields being close to AWL specializations (such as 

security, political science or management). Within the cooperation in the field of 

military education, the academy cooperates also with institutions from outside 

Europe and these ones which do not take actions within the Erasmus+ 

programme.  

The AWL has participated in the Erasmus+ programme (formerly LLP Erasmus) 

since 2009. The University’s participation in this programme aims at achieving 

the following goals: building an open and multinational organizational culture, 

reaching a competitive edge on the international educational market, creating 

the best academy of commanders in Europe, and developing international 

cooperation. The activities conducted by the AWL within the framework of the 



Erasmus+ programme enable, promulgate and promote international mobility of 

students, administrative staff, and academic teachers of the AWL. For this 

reason, the University strives to enter partnerships with institutions renowned 

for their achievements in the area of educating prospective leaders. This 

cooperation is pursued in the fields of exchange of knowledge and experience, 

and in that of academic exchange of students, faculty members, and 

administrative staff.  

AWL carries out actions aimed to all potential beneficiaries, promoting the 

possibility of participation and advantages from taking part in the Erasmus+ 

programme. These actions are conducted by means of websites of the 

University, printed materials and information meetings. 

Within the framework of the Erasmus+ programme, the AWL carries out 

activities in the following areas: 

- First and second cycle Student Mobility for Studies (SMS). 

- First and second cycle Student Mobility for traineeship (SMP). 

- Staff Mobility for Teaching (STA) in the partner academic institutions. 

- Staff Mobility for Training (STT). 

In practice, all University staff members, civilian students and cadets have access  

to the most important documents related to the Erasmus+ programme, such as 

Erasmus University Charter. Recruitment for mobilities of students, academic 

teachers and administrative personnel are based on clear and impartial criteria 

included in the regulations: Rules of implementation of the Erasmus Programme 

at the AWL and Rules of financing the mobility of students and Staff at the AWL. 

The above mentioned regulations are updated each year in cooperation with the 

University’s governing body. 

The period of studies and/or a training competed by students from outside the 

home university is fully accepted by university officials and completed subjects 

and obtained ECTS credits are taken into consideration in the diploma 

supplement. Academic teaching mobility aims at gaining more knowledge and 

didactic skills. AWL offers a set of courses aimed at foreign students of partner 

universities. Except for a teaching activity, AWL carries out actions which are 

aimed at integration of coming people with a local academic community and 

familiarizing them with the local culture and language. Incoming students do not 

bear costs of taking part in classes, they have also an opportunity of using unpaid 



accommodation in dormitories in the university campus. AWL cares also about 

equal access to the educational offer, regardless of social and economic status, 

race, sex or religion. University officials appoint the University Coordinator of the 

Erasmus+ programme and coordinators at individual faculties. They promote, 

represent students at university officials and assist them while preparing 

application documents and Learning Agreement. Administrative actions 

connected with the student exchange are conducted by Career and Erasmus 

Programme Office. Recruitment of students, academic teachers and 

administrative staff is based on clear and fair criteria included in regulation. In 

case of student mobility these criteria include among other things their academic 

achievements and their knowledge of foreign language. Academic teachers are 

recruited on the base of their research achievements. The list of students and 

employees qualified for going abroad and the amount of grant are approved by 

the university officials each time. 

At the AWL, education plays a key role in promoting civic virtues and proactive 

social attitudes among students. To that end, the Department for Ethos and Civic 

Attitudes was established. Promotion of social cohesion and inter-cultural 

dialogue, explanation of the value of diversity, and teaching respect for equality, 

including gender equality, are some of the key elements of education provided 

by this Department. In accordance with Rules of implementation of the Erasmus 

Programme at the AWL, the AWL students can apply for additional recruitment 

points for social and work and volunteer service, which includes actions carried 

out at the AWL, namely donating blood and participation in the charity`s 

programme. 

The AWL authorities support activities related to the digitalisation of the 

Erasmus+ programme by implementing tools and platforms enabling electronic 

document circulation related to student mobility such as Erasmus Dashboard, 

Erasmus Mobile App, the European Student Card, and support various types of 

mobility, including Blended Mobility, as well as promotion of environmentally 

friendly attitudes and activities. 

 

 

 

 

 


