
Indeks uchwał 2019 

 

1. Uchwała Nr 1/I/2019 w sprawie uchwalenia „Regulaminu kwalifikowania i 

rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji przyznanej przez 

Ministra Obrony Narodowej”.  

2.A. Uchwała Nr 2A/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r. – „Stół plastyczny z 

wykorzystaniem technologii rzeczywistości wirtualnej VR i poszerzonej AR”.  

2.B. Uchwała Nr 2B/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków    

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r.- „Taktyczny system  

elektroniczny do szkolenia taktycznego”. 

2.C. Uchwała Nr 2C/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r.- „Zestaw do ćwiczeń i 

szkoleń z zakresu użycia środków obrony przeciwpancernej bazujący na symulacji 

wirtualnej z integracja z makietami urządzeń”. 

2.D. Uchwała Nr 2D/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r.- „Zestaw do ćwiczeń i 

szkoleń w zakresie procedur CCA/CAS/CFF bazujący na symulacji wirtualnej z 

integracją z makietami urządzeń z zobrazowaniem wielkoformatowym”. 

2.E. Uchwała Nr 2E/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r.- „Modułowa strzelnica 

taktyczna”.  

2.F. Uchwała Nr 2F/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r.- „Zestaw do ćwiczeń i 

szkoleń z zakresu użycia moździerza bazujący na symulacji wirtualnej  

z integracją, z makietami urządzeń”. 

2.G. Uchwała Nr 2G/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r.- „Zestaw do ćwiczeń i 

szkoleń z zakresu użycia środków obrony przeciwlotniczej bazujący na symulacji 

wirtualnej z integracją, z makietami urządzeń”. 

2.H. Uchwała Nr 2H/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r.- „Wyposażenie ośrodka 

szkolenia SERE”. 

2.I. Uchwała Nr 2I/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r.- „Stend pojazdu średniej 

ładowności wysokiej mobilności”. 

2.J. Uchwała Nr 2J/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r.- „Stend kołowego 

transportera opancerzonego rosomak”.  



2.K. Uchwała Nr 2K/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r.- „Stend samochodu 

ciężarowo – osobowego wysokiej mobilności”. 

2.L. Uchwała Nr 2L/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r.- „Pracownia badań 

wysiłkowych”. 

2.M. Uchwała Nr 2M/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2020 r.- „Stanowisko do badań 

zjawisk związanych z termicznym obrazem twarzy”. 

3. Uchwała Nr 3/I/2019 w sprawie korekty Nr 1 do planu rzeczowo - finansowego 

Uczelni na 2018 rok.  

4. Uchwała Nr 4/III/2019 w sprawie uchwalenia rozstrzygnięć kierunkowych w 

związku z przygotowaniem nowego Regulaminu pracy Akademii Wojsk Lądowych 

oraz planowania obciążenia dydaktycznego na rok akademicki 2019/2020. 

5. Uchwała Nr 5/III/2019 w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu 

Organizacyjnego AWL. 

6. Uchwała Nr 6/III/2019 w sprawie wyrażenia opinii na temat  budowy nowego 

pomnika Patrona generała Tadeusza Kościuszki oraz rewitalizacji przyległych 

terenów zielonych. 

7. Uchwała Nr 7/III/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

8. Uchwała Nr 8/III/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia 

studiów, dyplomu doktorskiego oraz świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych. 

9. Uchwała Nr 9/III/2019 w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich 

niebędących żołnierzami zawodowymi na stanowiska  dydaktyczne, badawczo-

dydaktyczne i badawcze w Akademii Wojsk Lądowych. 

10. Uchwała Nr 10/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

Dowodzenie na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym – studiów 

wojskowych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

11. Uchwała Nr 11/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

Logistyka na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym – studiów 

wojskowych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

12. Uchwała Nr 12/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

Zarządzanie na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym – studiów 

wojskowych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania 

13. Uchwała Nr 13/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

Zarządzanie na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonych 

na Wydziale Zarządzania. 



14. Uchwała Nr 14/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

Zarządzanie na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademckim, 

prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

15. Uchwała Nr 15/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

Logistyka na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonych na 

Wydziale Zarządzania. 

16. Uchwała Nr 16/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się dla studiów 

podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe we współczesnych organizacjach” 

prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

17. Uchwała Nr 17/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się dla studiów 

podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa” 

prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

18. Uchwała Nr 18/IV/2019 w sprawie  określenia efektów uczenia się dla studiów 

podyplomowych „Informatyczne systemy zarządzania wiedzą” prowadzonych na 

Wydziale Zarządzania. 

19. Uchwała Nr 19/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się dla studiów 

podyplomowych „Dowodzenie na szczeblu taktycznym” prowadzonych na 

Wydziale Zarządzania. 

20. Uchwała Nr 20/IV/2019 w sprawie określenia dodatkowych efektów uczenia się 

na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na studiach pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym - studiów wojskowych, prowadzonych na Wydziale Nauk o 

Bezpieczeństwie. 

21. Uchwała Nr 21/IV/2019 w sprawie określenia dodatkowych efektów uczenia się 

na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na studiach drugiego stopnia o profilu 

praktycznym - studiów wojskowych, prowadzonych na Wydziale Nauk o 

Bezpieczeństwie. 

22. Uchwała Nr 22/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

Inżynieria bezpieczeństwa na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, 

prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

23. Uchwała Nr 23/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

Inżynieria bezpieczeństwa na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym, 

prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

24. Uchwała Nr 24/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

Bezpieczeństwo narodowe na studiach pierwszego stopnia o profil 

ogólnoakademickim, prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

25. Uchwała Nr 25/IV/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

Bezpieczeństwo narodowe na studiach   drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

26. Uchwała Nr 26/IV/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 



27. Uchwała Nr 27/IV/2019 w sprawie rekomendacji wniosku Rektora do Ministra 

Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na 

żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów w Akademii Wojsk 

Lądowych w roku akademickim 2020/2021. 

28. Uchwała Nr 28/IV/2019 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 2020/2021. 

29. Uchwała Nr 29/IV/2019 w sprawie określenia liczby miejsc na kierunkach studiów 

stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020. 

30. Uchwała Nr 30/IV/2019 w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów 

w pierwszym etapie kwalifikacji 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 2020/2021. 

31. Uchwała Nr 31/IV/2019 w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2019/2020 

niestacjonarnych studiów podyplomowych „Paradygmat zarządzania 

bezpieczeństwem cywilizacji 4.0”. 

32. Uchwała Nr 32/IV/2019 w sprawie uchwalenia składu stałych komisji Senatu. 

33. Uchwała Nr 33/IV/2019 w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu do prac nad 

tworzeniem federacji z innymi podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

34. Uchwała Nr 34/IV/2019 w sprawie zmian w uchwale nr 3/II/2018 w sprawie 

określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad 

obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019. 

35. Uchwała Nr 35/IV/2019 w sprawie nadania nazwy salom odpraw w budynku nr 8. 

36. Uchwała Nr 36/VI/2019 w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów - 

podoficerów zawodowych na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na oficera 

w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki w 2020 roku. 

37. Uchwała Nr 37/VI/2019 w sprawie zmiany w uchwale nr 31/IV/2019 Senatu 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 24 kwietnia 

2019 roku w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2019/2020 niestacjonarnych 

studiów podyplomowych „Paradygmat zarządzania bezpieczeństwem cywilizacji 

4.0”. 

38. Uchwała Nr 38/VI/2019 w sprawie zmian w uchwale nr 36/IV/2018 Senatu 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 kwietnia 

2018 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki studiów pierwszego stopnia na kierunku 

„Informatyka” o profilu ogólnoakademickim. 

 



39. Uchwała Nr 39/VI/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się dla studiów 

podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym” prowadzonych na 

Wydziale Zarządzania. 
 

40. Uchwała Nr 40/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za 2018 rok. 
 

41. Uchwała Nr 41/VI/2019 w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok. 
  

42. Uchwała Nr 42/VI/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu 

organizacyjnego AWL uchwalonego uchwałą Nr 23/XII/2017 Senatu Akademii 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 20 grudnia 2017 r. 

 

43. Uchwała Nr 43/VII/2019 w sprawie uchwalenia zmian w uchwalonym uchwałą  

Nr 7/III/2019 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki z dnia 27 marca 2019 r. Statucie Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki. 
 

44. Uchwała Nr 44/VII/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu opłat dla studentów 

studiów cywilnych I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów 

dokształcających prowadzonych w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki. 
 

45. A. Uchwała Nr 45A/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku 

Dowodzenie na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym – studiów 

wojskowych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

 

45. B. Uchwała Nr 45B/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku 

Logistyka na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym – studiów 

wojskowych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

 

45. C. Uchwała Nr 45C/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku 

Inżynieria bezpieczeństwa na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym – 

studiów wojskowych, prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

45. D. Uchwała Nr 45D/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku 

Zarządzanie na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym – studiów 

wojskowych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

 

45. E. Uchwała Nr 45E/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku 

Zarządzanie na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonych na 

Wydziale Zarządzania. 

 

45. F. Uchwała Nr 45F/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku 

Zarządzanie na studiach drugiego stopnia  o profilu ogólnoakademickim, 

prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

 



45. G. Uchwała Nr 45G/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku 

Logistyka na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonych na 

Wydziale Zarządzania. 

 

45. H. Uchwała Nr 45H/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku 

Inżynieria bezpieczeństwa na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, 

prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

45. I. Uchwała Nr 45I/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku 

Bezpieczeństwo narodowe na studiach pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

45. J. Uchwała Nr 45J/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku 

Bezpieczeństwo narodowe na studiach drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

45. K. Uchwała Nr 45K/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów 

podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe we współczesnych organizacjach” 

prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

 

45. L. Uchwała Nr 45L/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów 

podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa” 

prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

 

45. M. Uchwała Nr 45M/VII/2019 w sprawie ustalenia programu studiów 

podyplomowych „Informatyczne systemy zarządzania wiedzą” prowadzonych na 

Wydziale Zarządzania. 
 

46. Uchwała Nr 46/VII/2019 w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych 

studiów do dyscyplin naukowych ujętych w Rozporządzeniu Ministra Nauki 

 i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

 i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz.1818). 
 

47. Uchwała Nr 47/VII/2019 w sprawie wyrażenia opinii na temat inwestycji 

budowlanej planowanej do realizacji ze środków Funduszu Zasadniczego. 
 

48. Uchwała Nr 48/IX/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów 

Podyplomowych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

 

49. Uchwała Nr 49/IX/2019 w sprawie uchwalenia zmian w uchwalonym uchwałą Nr 

26/IV/2019 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. Regulaminie Studiów Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki. 
 

 



50. Uchwała Nr 50/IX/2019 w sprawie powołania Komisji Nominacyjnej do zgłaszania 

kandydatów do Rady Programowej Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki. 

 

51. Uchwała Nr 51/IX/2019 w sprawie uchwalenia „Regulaminu zarządzania 

 i komercjalizacji własności intelektualnej w Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki”. 

 

52. Uchwała Nr 52/IX/2019 w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania 

 z infrastruktury badawczej w Akademii    Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki”. 

 

53. Uchwała Nr 53/IX/2019 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Centrum Transferu 

Technologii Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”. 
 

54. Uchwała Nr 54/IX/2019 w sprawie przedstawienia opinii odnośnie projektu nowego 

Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 
 

55. Uchwała Nr 55/IX/2019 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 
 

56. Uchwała Nr 56/X/2019 w sprawie oceny funkcjonowania Akademii, zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania Rektora z jej działalności oraz oceny działalności Rektora. 
 

57. Uchwała Nr 57/X/2019 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium 

Oficerskiego w 2020 roku. 
 

58. Uchwała Nr 58/X/2019 w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium 

Oficerskiego w 2020 roku. 
 

59. Uchwała Nr 59/X/2019 w sprawie: zmian w uchwale Nr 8/III/2019 z dnia 27 marca 

2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, dyplomu 

doktorskiego oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

 

60. Uchwała Nr 60/X/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectwa ukończenia 

studium oficerskiego oraz zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wojskowym w 

ramach studium oficerskiego. 
 

61. Uchwała Nr 61/X/2019 w sprawie zmian w  uchwale nr 4/III/2019 w sprawie 

wstępnych założeń o charakterze kierunkowym odnośnie przygotowania nowego 

Regulaminu pracy Akademii Wojsk Lądowych oraz planowania obciążenia 

dydaktycznego na rok akademicki 2019/2020. 



 

62. Uchwała Nr 62/X/2019 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nagród 

Rektora-Komendanta w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki”. 

 

63. Uchwała Nr 63/X/2019 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania 

sprawozdania finansowego AWL za lata 2019 i 2020. 
 

64. Uchwała Nr 64/X/2019 w sprawie: nadania imienia sali wykładowej w budynku 

Nr19 Instytutu Dowodzenia i umieszczenia w niej popiersia bohatera oraz nadania 

nazwy budynkowi dydaktycznemu Nr 113. 

 

65. Uchwała Nr 65/XI/2019 w sprawie: przedstawienia opinii odnośnie nowego 

Regulaminu organizacyjnego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki 

  

66. Uchwała Nr 66/XI/2019 w sprawie: określenia efektów uczenia się na kierunku 

Informatyka na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) o profilu praktycznym – 

studiów wojskowych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

 

67. Uchwała Nr 67/XI/2019 w sprawie: powołania pierwszej Rady Programowej 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

 

68. Uchwała Nr 68/XI/2019 w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na kierunku 

„Dowodzenie” jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym. 
 

69. Uchwała Nr 69/XI/2019 w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego 

Akademii na 2019 rok. 

 

70. Uchwała Nr 70/XII/2019 ustalenia programu studiów na kierunku Informatyka na 

studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) o profilu praktycznym – studiów 

wojskowych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

 

71. Uchwała Nr 71/XII/2019 w sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych 

„Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym” prowadzonych na Wydziale 

Zarządzania. 

 

72. Uchwała Nr 72/XII/2019 w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku 

Inżynieria bezpieczeństwa na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym– 

studiów wojskowych, prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

73. Uchwała Nr 73/XII/2019 w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku 

Inżynieria bezpieczeństwa na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym, 

prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 



74. Uchwała Nr 74/XII/2019 w sprawie: ustalenia wytycznych do tworzenia 

programów studiów dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym w Akademii 

Wojsk Lądowych – studia wojskowe. 
 

75. Uchwała Nr 75/XII/2019 w sprawie: ustalenia wytycznych do tworzenia 

programów studiów dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego 

stopnia o profilu praktycznym w Akademii Wojsk Lądowych, rozpoczynających się 

od roku akademickiego 2020/2021. 
 

76. Uchwała Nr 76/XII/2019 w sprawie: ustalenia wytycznych do tworzenia 

programów studiów dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim w Akademii Wojsk Lądowych, 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021. 
 

77. Uchwała Nr 77/XII/2019 sprawie: ustalenia zasad przeprowadzania postępowań w 

sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki. 
 

78. Uchwała Nr 78/XII/2019 sprawie: uchwalenia „Regulaminu kwalifikowania i 

rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji przyznanej przez 

Ministra Obrony Narodowej” 

 

 

 

 


