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Akademia 
Techniczna 

Zarządzenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr  p  /RKR/2023 z dnia-:-;?. stycznia 2023 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie „Programu Szkoleniowego - WAT 4.0 -

Praca — Praktyka — Potencjał  - Przyszłość" dla studentów WAT 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 
2 pkt 4 Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT 
przeznaczonych na sprawy studenckie i doktorantów stanowiących załącznik do 
zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego nr 6/RKR/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zasad 
podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na sprawy 
studenckie, postanawia się, co następuje: 

§1 

W „Zasadach przyznawania grantów szkoleniowych z „Programu 
Szkoleniowego - WAT 4.0 - Praca — Praktyka — Potencjał  - Przyszłość" dla 
studentów WAT„ stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora WAT 
nr 15/RKR/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. wprowadza się  następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

„dziekan/dyrektor 10E — kierownik jednostki organizacyjnej WAT 
prowadzącej kierunek studiów;" 

2) w§ 4 ust. 2 i 4 otrzymują  brzmienie: 

„2. O grant szkoleniowy może ubiegać  się  student studiów cywilnych: 

1) drugiego roku studiów, w przypadku studiów pierwszego stopnia; 

2) pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, który został  
zarejestrowany na kolejny semestr studiów; 

3) drugiego semestru, w przypadku studiów drugiego stopnia. 

4. Dla studentów przeznacza się  pulę: 

1) po 3 granty szkoleniowe na każdym kierunku studiów przyznane na 
zasadach określonych w § 5; 

2) po 2 granty szkoleniowe, przyznane na zasadach określonych w § 6; 
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3) 10 grantów szkoleniowych przyznanych na zasadach określonych 
w § 7." 

3) w§ 5 ust. 2 i 3 otrzymują  brzmienie: 

„2. Wniosek składany jest do dnia 26 lutego do Biura Karier WAT." 

3. O grant szkoleniowy może ubiegać  się: 

1) student, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, który posiada średnią  za 
poprzedni rok akademicki nie niższą  niż  4,20; 

2) student, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3, który posiada średnią  
za pierwszy semestr studiów drugiego stopnia nie niższą  niż  4,20. 

4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek składany jest do dnia 26 lutego do Biura Karier WAT." 

5) 	w§ 6 dodaje się  ust. 4 i 5 o następującej treści: 

4. „W przypadku niewykorzystania puli grantów szkoleniowych przez 
Dziekana/Dyrektora 10E, dopuszcza się  zwiększenie liczby grantów na 
innym wydziale, na którym jest więcej studentów uprawnionych do 
otrzymania grantu szkoleniowego, ale tak, aby liczba grantów 
szkoleniowych nie spowodowała przekroczenia ogólnej liczby grantów 
szkoleniowych. 

5. W przypadku złożenia więcej niż  2 wniosków o przyznanie grantu 
szkoleniowego, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2, o kolejności 
rozpatrywania wniosków decyduje Dziekan/Dyrektor 10E." 

6) w § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Grant szkoleniowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt. 3 może być  
przyznany na wniosek Kierownika Biura Karier, którego wzór określa 
załącznik nr 4 do zarządzenia, studentowi, który w sposób szczególny 
przyczynił  się  do wspólnej realizacji zadań  na rzecz Akademii w ramach 
współpracy w organizacji wydarzeń  realizowanych przez Biuro Karier lub 
działał  aktywnie w ramach Programu Ambasadorskiego Biura Karier WAT, 
z wyłączeniem warunków określonych w § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 3. 

7) 	w§ 9 ust. 1, 2 i 3 otrzymują  brzmienie: 

"1. Biuro Karier WAT do dnia 10 marca udostępnia informację  o przyznaniu 
grantów szkoleniowych i powiadamia studentów, którym przyznano grant 
szkoleniowy. 

2. Biuro Karier do dnia 10 marca opracowuje i uaktualnia listę  oferowanych 
szkoleń  dostępnych w ramach grantu szkoleniowego w każdym roku 
i udostępnia je studentom na stronie www.kariera.wat.edu.pl. 

3. Studenci, którym przyznano grant szkoleniowy, w terminie do dnia 20 
marca, zobowiązani są  do przekazania do Biura Karier WAT informacji 
o wyborze grantu szkoleniowego. W przypadku, gdy student nie dokona 
wyboru traci możliwość  skorzystania z przyznanego grantu 
szkoleniowego." 



§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 
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