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ZARZĄDZENIE  Nr  32/2005 

Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 
          z  dnia    5 kwietnia 2005 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 119/2003 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji szkolenia 

wojskowego studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 
241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowa-
dzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz.U. Nr 174, poz. 1686 z później-
szymi zmianami) oraz uchwały Nr 111/2003 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 
października 2003 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Z dniem 1 lutego 2005 r. w zarządzeniu Nr 119/2003 Rektora Uniwersytetu Wro-
cławskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji szkolenia wojskowego studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 
 

1.  w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„ 1/ studenci i studentki składają w dziekanatach wnioski w sprawie odbycia przyspo-
sobienia obronnego do dnia 25 października danego roku akademickiego, jeżeli są studentami 
i studentkami wyższych studiów zawodowych, i do dnia 25 marca danego roku akademickie-
go, jeżeli są studentami i studentkami jednolitych studiów magisterskich. W przypadku  gdy 
rok studiów rozpoczyna się w semestrze letnim – do dnia 25 marca danego roku akademic-
kiego, jeżeli są studentami i studentkami wyższych studiów zawodowych, i do dnia 25 paź-
dziernika danego roku akademickiego, jeżeli są studentami i studentkami jednolitych studiów 
magisterskich. 
Wzór wniosku określa Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 119/2003 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji szkolenia wojskowego stu-
dentów Uniwersytetu Wrocławskiego,”, 
 

2. w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
       
„ 2/ Dziekan lub osoba upoważniona potwierdza na wniosku zaliczenie I roku studiów. 

Potwierdzone wnioski dziekanaty przekazują do Działu Nauczania odpowiednio w terminach 
do dnia 31 października oraz do dnia 31 marca danego roku akademickiego,”, 

 
3. w § 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

 
„ 9/ zakończenie egzaminów musi nastąpić do: 
      a) dnia 31 marca danego roku akademickiego – dla wyższych studiów zawodo-

wych oraz studentów i studentek przyjętych na kierunek/specjalność bez określenia struktury 
studiów, 
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      b) dnia 30 września danego roku akademickiego – dla jednolitych studiów magi-

sterskich. 
W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim do: 
       c) dnia 31 marca danego roku akademickiego – dla jednolitych studiów magister-
skich, 
       d) dnia 30 września danego roku akademickiego – dla wyższych studiów zawodo-
wych oraz studentów i studentek przyjętych na kierunek/specjalność  bez określenia struktury 
studiów. 
Zakres wiedzy objętej egzaminem z przysposobienia obronnego stanowi Załącznik Nr 3 do 
zarządzenia Nr 119/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2003 r.       
w sprawie organizacji szkolenia wojskowego studentów Uniwersytetu Wrocławskiego,”. 
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 lutego 2005 r. 
 
 
 

 
         

           
 

  


