
LEGIA AKADEMICKA W UKW

edycja 2020/2021 – startuje 23 marca 2021 r.
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OGÓLNE USTALENIA:

 W bieżącej edycji będą realizowane zajęcia teoretyczne obejmujące tematykę modułu podstawowego oraz modułu 
podoficerskiego programu szkolenia. Każdy z modułów kończy się zaliczeniem w formie testu i wydaniem stosownego 
„Zaświadczenie o zaliczeniu części teoretycznej …”, – uprawniającego do podjęcia kolejnego etapu szkolenia praktycznego 
podczas przerwy wakacyjnej w jednostce  wojskowej lub wojskowym ośrodku szkolenia;

 Do udziału w programie wojskowego kształcenia studentów w ramach „Legii Akademickiej” zostali zakwalifikowani studenci, którzy
w nakazanym terminie złożyli  „Wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego – część teoretyczna …”;

 Zajęcia teoretyczne będą realizowane od 23 marca do 29 maja 2021 r. zgodnie z „Planem zajęć teoretycznych …”

 „Plan zajęć teoretycznych …” zawiera następujące załączniki:
 „Zakres programowy dla modułu podstawowego realizowany przy pomocy e-learningu – obowiązkowy”;
 „Zakres programowy dla modułu podoficerskiego realizowany przy pomocy e-learningu – obowiązkowy”;
 „Wykaz literatury wspomagającej realizację procesu kształcenia na poziomie modułu podstawowego Legii Akademickiej”;
 „Wykaz literatury wspomagającej realizację procesu kształcenia na poziomie modułu podoficerskiego Legii Akademickiej”;
 „Wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych na moduł: podstawowy*, podoficerski*, 

oficerski*”.
 Uwzględniając ograniczenia pandemiczne, szkolenie będzie odbywało się w systemie hybrydowym, w małych grupach, których 

skład określono w uwagach do „Planu szkolenia teoretycznego …”. Określony podział na grupy, jest szczególnie istotny w sytuacji
budowania przez instruktorów, prowadzących zajęcia, kont dostępu do poszczególnych studentów (z różnych uczelni) na potrzeby
zajęć on-line; 

 Struktury grupy szkoleniowej na potrzeby zajęć on-line buduje instruktor prowadzący zajęcia, który w tym celu dysponuje 
numerami telefonów i adresami e-mail studentów; 

 Zgodnie z „Programem szkolenia …” część wiedzy będzie pozyskiwana przez studentów z wykorzystaniem platformy e-
learningowej (której administratorem jest MON), a kody dostępu do niej zostaną przekazane do wiadomości zainteresowanych w 
oddzielnym trybie;

 Zajęcia audytoryjne stanowią tylko jedno z czterech źródeł zdobywania wiedzy, wymaganej podczas zaliczenia wiedzy 
teoretycznej w ramach modułu;

 Warunkiem uzyskania zaliczenia materiału określonego w „Planie zajęć …”, jest zaliczenie pisemnego sprawdzianu kontrolnego w
formie testu;
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 Po zaliczeniu testu – student otrzymuje „Zaświadczenie o zaliczeniu części teoretycznej …”, (oddzielnie dla modułu 
podstawowego i podoficerskiego).

OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW TERMINY:

 Udział w zajęciach teoretycznych zgodnie z „Planem zajęć …” od 23 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r.;

 Do 20 maja 2021 r. – złożenie w uczelni „Wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych” 
(edytowalna wersja elektroniczna – w załączeniu;

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH:

 Obejmuje 2x15 godzin lekcyjnych z pracownikami Uczelni + 13 godzin z przedstawicielami patronackiej jednostki wojskowej (8 
Brygada WOT) i 3 godziny z przedstawicielem Żandarmerii Wojskowej;

 Będzie to 9 spotkań, po 5 godzin lekcyjnych + egzamin;

 Zajęcia planujemy w dniach: 
 wtorek, czwartek, piątek – po południu;
 sobota – przed południem (z jednym wyjątkiem – środa); 

 Student uczestniczy w zajęciach on-line lub audytoryjnych – w jednej z grup szkoleniowych (którą można zmienić z 
wyprzedzeniem – po uzgodnieniu z koordynatorem szkolenia);

 Udział w zajęciach e-learningowych – po indywidualnym zalogowaniu się do systemu MON.
 

PRZYSTĄPIENIE DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ PROGRAMU:

 Student posiadający „Zaświadczenie o zaliczeniu części teoretycznej …”, ma prawo do złożenia, za pośrednictwem Uczelni – 
„Wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych …” w ramach szkolenia dla kandydatów na 
szeregowych oraz podoficerów rezerwy;

 Student będący już żołnierzem, żołnierzem rezerwy lub dysponujący certyfikatem ukończenia szkolenia w klasie o profilu 
wojskowym (który nie uczestniczył we wcześniejszych edycjach programu), po udokumentowaniu tych uprawnień i złożeniu 
„Wniosku o przystąpienie do programu …” uzyskuje „Zaświadczenie o zaliczeniu części teoretycznej …” – nie musi uczestniczyć w
zajęciach teoretycznych (modułu podstawowego) natomiast w pełni realizuje program przewidziany dla modułu podoficerskiego;
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 Skierowanie zainteresowanego studenta na zajęcia praktyczne odbywa się w trybie doręczenia mu przez organ wojskowy „Karty 
powołania do służby wojskowej”;

 Sposób realizacji części praktycznej programu przez organy wojskowe dostępny jest na stronie internetowej „Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w Bydgoszczy - Legia Akademicka”;

 Zasady realizacji programu „Legia Akademicka” (w części wojskowej) reguluje Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 164/MON z 
dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”.

PODZIAŁ NA GRUPY ZAJĘCIOWE 

 Grupa I - Nazwiska studentów od A do F

 Grupa II - Nazwiska studentów od G do K

 Grupa III - Nazwiska studentów od L do P

 Grupa IV - Nazwiska studentów od R do Z
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