UCHWAŁA Nr 73/XII/2018
Senatu Akademii Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów na niestacjonarne studia
podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020

§1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668) oraz § 104 ust. 3 oraz § 106 ust. 1 i 2
Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Senat Akademii
Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na posiedzeniu w dniu 13 grudnia
2018 r., uchwalił warunki i tryb przyjmowania kandydatów na niestacjonarne studia
podyplomowe na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SENATU
gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA
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Załącznik do Uchwały Senatu
Nr 73/XII/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Warunki i tryb
przyjmowania kandydatów na niestacjonarne studia podyplomowe
w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

§1
1. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki prowadzi studia
podyplomowe dla osób, które posiadają pełną kwalifikację co najmniej na poziomie
6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (podstawa: art. 160 ust. 3 w związku
z art. 163 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
zwana dalej Ustawą).
2. Studia podyplomowe prowadzi się w obszarach kształcenia wiodących dyscyplin nauki, do
których przyporządkowane są kierunki studiów.
3. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe na specjalnościach zamawianych przez
resort obrony narodowej, przeznaczonych wyłącznie dla żołnierzy zawodowych.
§2
1. Począwszy od semestru letniego w roku akademickim 2018/2019 w Akademii będą
prowadzone w Wydziale Zarządzania dwusemestralne niestacjonarne studia podyplomowe:
a) „Zarządzanie kryzysowe we współczesnych organizacjach”;
b) „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa” – wyłącznie dla
żołnierzy zawodowych posiadających co najmniej wykształcenie drugiego stopnia;
2. W roku akademickim 2019/2020 od semestru zimowego w Akademii będą prowadzone
w Wydziale Zarządzania wspólnie z Instytutem Dowodzenia, dwusemestralne
niestacjonarne studia podyplomowe:
a)

„Dowodzenie na szczeblu taktycznym” – wyłącznie dla żołnierzy zawodowych
posiadających co najmniej wykształcenie drugiego stopnia;

b) „Informatyczne systemy zarządzania wiedzą”.
.
§3
1. Limit miejsc oraz minimalną liczbę kandydatów wystarczającą do uruchomienia studiów
wymienionych w § 2 ust. 1. pkt. a) i ust. 2 pkt. b) ustala Rektor-Komendant na wniosek
Dziekana wydziału prowadzącego studia.
2. Limity miejsc na studia podyplomowe:
a) „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa”- zamawiane przez
resort obrony narodowej, określa zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej
„Roczny plan doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP na dany rok”;
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b) „Dowodzenie na szczeblu taktycznym”- zamawiane przez resort obrony narodowej,
określa zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej „Roczny plan doskonalenia
zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP na dany rok”.
§4
1.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wymienione §2 mają
obowiązek zarejestrowania się na stronie internetowej Akademii oraz złożenia
w siedzibie Akademii, bądź przesłania na adres wskazany do korespondencji, z dopiskiem
„Rekrutacja – studia podyplomowe”, w terminach wymienionych w ust. 2 i 3, następujące
dokumenty:
a)

wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z ankietą osobową (wydruk ankiety
osobowej i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety);

b) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku braku
dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach
wyższych – zawierające ocenę z egzaminu końcowego, uzyskany tytuł oraz kierunek
ukończonych studiów – wymagany jest oryginał dokumentu);
c)

potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł – wpłaty należy
dokonać na indywidualny numer konta przydzielony podczas rejestracji
elektronicznej. Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019 oraz
2019/2020 ustalono na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów – Dz.U. z 2018 r., poz. 1861).
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Opłata nie dotyczy żołnierzy zawodowych
posiadających skierowanie na studia podyplomowe zamawiane przez resort obrony
narodowej;

d) kserokopia dowodu osobistego;
e)

podpisane zdjęcie legitymacyjne o wymiarze 35x45 mm.

2. Dwusemestralne niestacjonarne studia podyplomowe:
•

„Zarządzanie kryzysowe we współczesnych organizacjach”;

•

„Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa” – wyłącznie dla
żołnierzy zawodowych posiadających co najmniej wykształcenie drugiego stopnia;

Termin: rozpoczęcia rekrutacji – 21.12.2018 r., zakończenia rekrutacji - 14.02.2019 r.
3.

Dwusemestralne niestacjonarne studia podyplomowe:
 „Dowodzenie na szczeblu taktycznym” – wyłącznie dla żołnierzy zawodowych
posiadających co najmniej wykształcenie drugiego stopnia;
 „Informatyczne systemy zarządzania wiedzą’.
Termin: rozpoczęcia rekrutacji – 05.08.2019 r., zakończenia rekrutacji – 24.09.2019 r.

4.

W przypadku nieprzyjęcia na studia bądź rezygnacji, dokumenty zwraca się kandydatowi
na adres do korespondencji wskazany w rejestracji elektronicznej.
§5

1.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego
przeprowadzonego przez powołaną przez Dziekana Komisję Rekrutacyjną.
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2.

Postępowania kwalifikacyjne prowadzone jest na podstawie złożonych przez kandydata
dokumentów.

3.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłasza się w terminie do 7 dni od dnia
zakończenia procedury rekrutacyjnej na stronie internetowej Uczelni. Każdy kandydat
otrzymuje informację o wpisaniu na listę słuchaczy lub pisemną decyzję o nieprzyjęciu na
studia podyplomowe.

4.

Żołnierzy zawodowych na studia podyplomowe zamawiane przez MON kieruje Dyrektor
Departamentu Kadr MON.
§6

1.

Decyzje o nieprzyjęciu na studia podyplomowe
w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

doręcza

się

kandydatowi

2.

Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Rektora-Komendanta AWL
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja Rektora-Komendanta AWL jest
ostateczna.
§7

1.

W przypadku braku minimalnej liczby kandydatów, określonej zgodnie z §3 w danej edycji
studiów lub z innych ważnych powodów, studia podyplomowe mogą zostać zawieszone
przez Dziekana Wydziału organizującego te studia.

2.

W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, Dziekan Wydziału niezwłocznie
informuje o tym osoby, które złożyły akces podjęcia nauki na studiach podyplomowych.

3.

Ustęp 1 i 2 nie dotyczy studiów podyplomowych zamawianych przez resort obrony
narodowej. Decyzję w sprawie ww. studiów podejmuje Rektor-Komendant.
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