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   Egzemplarz pojedynczy 

 

 

ZARZĄDZENIE 

REKTORA – KOMENDANTA 

LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ 

Nr 8 z dnia 23 stycznia 2023 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowej organizacji 

roku akademickiego 2022/2023 

 

 

Na podstawie § 22 ust. 4 pkt. 12 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej 

zatwierdzonego decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 349/DSW/2021 z dnia 

6 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Lotniczej Akademii Wojskowej, 

w związku z § 14 ust. 2 pkt 3 oraz § 32 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu studiów Lotniczej 

Akademii Wojskowej zatwierdzonego decyzją Ministra Obrony Narodowej  

Nr 244/DSW/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

studiów Lotniczej Akademii Wojskowej zarządza się, co następuje: 

§ 1  

W zarządzeniu Rektora-Komendanta Nr 71 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie 

określenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023, zmienionym 

zarządzeniem Rektora-Komendanta Nr 87 z dnia 27 września 2022 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) dwa okresy rejestracyjne.”; 

2) w § 1 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 

„4. Rejestracja na semestr letni dla studentów cywilnych odbędzie się w dniu  

13 lutego 2023 roku, a dla studentów wojskowych w dniu 8 lutego 2023 roku 

z wyjątkiem: 

− studentów wojskowych 5. semestru jednolitych studiów magisterskich, 

dla których rejestracja na semestr letni odbędzie się w dniu  

1 lutego 2023 roku; 

− studentów wojskowych 7. semestru jednolitych studiów magisterskich na 

kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, 7. semestru studiów inżynierskich na 

kierunku Nawigacja oraz na kierunku Logistyka, 2. semestru studiów 

magisterskich na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, dla których 

rejestracja na semestr letni odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 roku; 

− studentów wojskowych 2. semestru studiów magisterskich na kierunku 

Nawigacja oraz na kierunku Logistyka, dla których rejestracja na semestr 

letni odbędzie się w dniu 13 lutego 2023 roku.”; 
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3) w § 1 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: 

„5. Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 dla 

studentów cywilnych i wojskowych rozpocznie się dnia 26 września 2023 r. 

i potrwa do dnia 29 września 2023 r.”. 

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR – KOMENDANT 

 

/na oryginale właściwy podpis/ 

 

gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w egzemplarzu pojedynczym – aa 
Wyk. dr Przemysław Łukasik, tel. 261 517 705 


