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awaNsowali
30 marca br. świętowaliśmy w naszej
uczelni kolejne awanse na wyższe stopnie oficerskie.
Na stopień pułkownika został awansowany podpułkownik Piotr Kaniewski, na
stopień podpułkownika został awansowany major Jarosław Bareła, na stopień majora
zostali natomiast awansowani kapitanowie:
Radosław Ryniec i Piotr Jakubik.
Akty mianowań na wyższe stopnie oficerskie wręczył bohaterom uroczystości
rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr
hab. inż. Zygmunt Mierczyk. Rektor pogratulował awansowanym oficerom, życzył im
wielu sukcesów zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. My również
dołączamy się do tych życzeń.
Elżbieta Dąbrowska

Na zdj. od lewej: płk Piotr Kaniewski, ppłk Jarosław Bareła, gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, mjr Piotr
Jakubik, mjr Radosław Ryniec

SENAT POSTANOWIŁ
Na posiedzeniu
w dniu 29 marca 2012 r.:

Fot. Joanna Kulhawik, Grzegorz Rosiński

•

•

zmienił uchwałę z dnia 26 listopada
2009 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu wyborczego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”
przyjął opinię gen. bryg. prof. dr. hab.
inż. Zygmunta Mierczyka dotyczącą dorobku naukowego, osiągnięć i zasług
prof. dr. hab. inż. Michała Kleibera i poparł inicjatywę nadania prof. M. Kleiberowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

•
•

•

uchwalił nowy „Statut Wojskowej Aka
demii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”
postanowił nadać z dniem 1 paździer
nika 2012 r. audytorium 315 w budynku nr 100 Wojskowej Akademii Technicznej imię osoby zasłużonej: „Audytorium profesora Kazimierza Dzięciołowskiego”
zwrócił się z wnioskiem do ministra
obrony narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów
na żołnierzy zawodowych na pierwszy
rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w Akademii w roku akad.
2013/2014

•
•

ustalił warunki i tryb rekrutacji dla po
szczególnych kierunków studiów wyższych na rok akad. 2013/2014
zmienił uchwałę z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie zasad podziału dodatkowych
środków na zwiększenie wynagrodzenia
za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł
Unii Europejskiej.

Pełną treść uchwał podjętych
przez Senat WAT
na posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r.
można znaleźć na stronie:
www.wat.edu.pl
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