
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr^S/DNiSW

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

zdnia..*T....;..Y.W.....2019 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki

Na podstawie art. 445 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższ3nn 
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668 z późn. zm.^ ) ustala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się regulamin studiów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki przyjęty uchwałami Senatu tej Uczelni Nr 26/IV/2019 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Nr 49/IX/2019 z dnia 18 września 2019 r.

§ 2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do decyzji.

§ 3. Traci moc decyzja Nr 155/DNiSW Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 

2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki.

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

z upoważnienia 

Ministra Obrony Narodowej

ZASTĘPCA DYREKTORA 
DEPARTAMENTU NAUKI 

I SZKOLNICTWA WOJSKOWEGOy i

’ Ta^uuJ^
/Jakub MYKOV

' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024, 2245 oraz 
z 2019 r. poz. 276,447,534, 577, 730,823.



UZASADNIENIE

Decyzja w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej regulaminu studiów 

Akademii Wojsk Lądowych (AWL) jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 445 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uchwalony przez Senat AWL (Uchwała Nr 26/rV/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz 

Uchwała Nr 49/IX/2019 r. z dnia 18 września 2019 r.) regulamin studiów spełnia wymagania 

określone w ustawie z dnia 20 lipca - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z uwagi na konieczność uwzględnienia zmian zgłoszonych w trakcie uzgodnień 

wewnątrzresortowych Uchwały Nr 26/IV/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Senat AWL 

Uchwałą Nr 49/IX/2019 z dnia 18 września 2019 r. przyjął poprawki do regulaminu studiów. 

Regulamin dotyczy studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Dokument określa między innymi organizację studiów, warunki i sposób realizacji procesu 

dydaktycznego oraz związane z nim prawa i obowiązki studenta.

Treść regulaminu studiów została, zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzgodniona z Radą Samorządu Studenckiego AWL, 

będącą uczelnianym organem uchwałodawczym samorządu studenckiego tej Uczelni. 

Projektowana decyzja nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu resortu 

obrony narodowej.


