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Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

REKTOR-KOMENDANT WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Wojskowa Akademia Techniczna funkcjonuje na polskim rynku edukacyjnym od 65
lat. Z historycznej perspektywy to nieustający rozwój i postęp, którego cezurę stanowią:
szkoła oficerska, politechnika wojskowa, a obecnie uniwersytet naukowo-badawczy.
Istotą posłannictwa Akademii jest przygotowanie absolwentów gotowych służyć swą
wiedzą Państwu Polskiemu – w obszarach zarówno wojskowych, jak i cywilnych, a umiejscowienie WAT w strukturach resortu obrony narodowej i jednocześnie w systemie edukacji narodowej określa specyfikę jej nazwy, tradycji oraz możliwości. Uczelnia wypełnia
swoją misję, kierując się maksymą „Omnia Pro Patria” – „Wszystko dla Ojczyzny”.
Wysoka jakość procesu kształcenia, jaką zapewnia znakomicie przygotowana kadra
naukowo-dydaktyczna, zawsze była i jest priorytetem w działalności WAT. Lata doświadczeń zaowocowały tym, że Wojskowa Akademia Techniczna corocznie jest klasyfikowana
wśród najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Studenci WAT systematycznie zajmują
czołowe miejsca w najbardziej prestiżowym konkursie innowacyjnych pomysłów branży
ICT - Microsoft Imagine Cup, a dyplom szkoły wyższej, która wykształciła ponad 50 tysięcy
absolwentów, cieszy się uznaniem pracodawców polskich i zagranicznych.
Jesteśmy dumni z rozwoju infrastruktury badawczej, rozbudowy specjalistycznych,
interdyscyplinarnych laboratoriów, Centrów Doskonałości, Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii, Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa,
Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej, Centrum Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Centrum Rozpoznania i Walki Elektronicznej, Centrum Robotów
Mobilnych, Narodowe Centrum Kryptologii, Centrum Inżynierii Biomedycznej i Centrum
Certyfikacji Jakości.
O dzisiejszej pozycji Akademii decyduje bardzo duże zaangażowanie w projekty badawcze, związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Wymierne efekty przyniosła nam
współpraca w ramach ponad 100 konsorcjów, realizujących projekty z zakresu: monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego, kryptologii, wykrywania broni biologicznej
i chemicznej, technologii radarowych i laserowych, lotniczych, satelitarnych i kosmicznych
oraz wielu innych.
Od początku istnienia Wojskowa Akademia Techniczna jest związana z wojskiem nie
tylko nazwą, ale przede wszystkim dokonaniami. Dysponujemy dużym doświadczeniem,
współpracując z ponad 400 partnerami przemysłowymi. Nasze wysiłki materializują się
w postaci uzyskiwanych średnio 20 patentów rocznie i transferu technologii w postaci
umów licencyjnych i nadzoru autorskiego. Wspierając europejski system bezpieczeństwa,
uczelnia nasza aktywnie uczestniczy w międzynarodowych konsorcjach realizujących projekty Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony oraz NATO. To nasza cegiełka w budowaniu pozycji Polski w Europie, skromny udział w procesie jej integracji. To także wielkie
wyzwania i szanse dla Wojskowej Akademii Technicznej, z których efektywnie korzystamy
i będziemy korzystać w przyszłości.

Rektor-Komendant
płk. dr hab. inż.
Tadeusz Szczurek, prof WAT
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wojskowej Akademii
Technicznej. Służbę zawodową rozpoczął w 15 Pułku Czołgów. Umiejętności dowódcze zdobywał dowodząc kolejno: plutonem, kompanią i batalionem a doświadczenie
dydaktyczne pracując jako nauczyciel akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2005–2008 Szef Logistyki Urzędu MON. W latach 2008–2012 zastępca rektora WAT a w kadencji 2012-2016 r. prorektor ds. wojskowych tejże uczelni.
Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w Akademii
Obrony Narodowej. Jest autorem lub redaktorem naukowym kilkunastu monografii
i ponad siedemdziesięciu innych publikacji, w których porusza zagadnienia związane
z konfliktami zbrojnymi, zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych oraz wykorzystaniem sił zbrojnych i techniki wojskowej w neutralizacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Od roku 2016 jest rektorem-komendantem Wojskowej Akademii Technicznej.
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WŁADZE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Prorektor ds. wojskowych
płk dr inż.
Artur Król
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Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na
kierunku mechanika i budowa maszyn (1995 roku).
Po rocznej praktyce dowódczej i zawodowej rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Wydziale Mechanicznym jako inżynier, asystent, starszy wykładowca,
kierownik laboratorium, adiunkt, zastępca dyrektora instytutu. W latach 2008–2015 koordynator kół
naukowych studentów i współorganizator międzynarodowych seminariów. Jest stypendystą Fundacji Nauki
Polskiej (2003-2004 roku) doktorem nauk technicznych
(2006 roku), specjalistą w zakresie tribologii i płynów
eksploatacyjnych. Dorobek naukowo-badawczy obejmuje 4 rozdziały w opracowaniach monograficznych,
24 publikacji naukowych, 27 referatów konferencyjnych. Jest współautorem 7 projektów oraz 10 ekspertyz
i opinii technicznych z zakresu tribologii. Od 2016 roku
pełni obowiązki prorektora ds. wojskowych.

Prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż.
Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT
Absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę naukowo-dydaktyczną w WAT
rozpoczął w 1978 roku, początkowo jako asystent, następnie adiunkt i profesor nadzwyczajny WAT. Kierownik
Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego, prodziekan ds. dydaktycznych i naukowych. W latach 2008–2016 roku pełnił
obowiązki dziekana Wydziału Mechanicznego. Jest specjalistą w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej i mechaniki pękania materiałów konstrukcyjnych. Kierował lub
był głównym wykonawcą kilkunastu projektów badawczych, w tym czterech grantów, dwóch projektów celowych i rozwojowych. W działalności eksperckiej opracował 26 opinii na potrzeby wojska i gospodarki narodowej.
Obecnie w dorobku naukowym posiada 2 monografie,
160 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych.

Prorektor ds. naukowych
prof. dr hab. inż.
Krzysztof Czupryński
Absolwent kierunku chemia Wydziału Chemii
i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień naukowy doktora z dziedziny nauk
chemicznych i stopień doktora habilitowanego
nauk technicznych uzyskał w Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł profesora nauk chemicznych,
po procedurze przeprowadzonej w Uniwersytecie
Wrocławskim, uzyskał w 2002 roku. Jest specjalistą w zakresie chemii fizycznej oraz fizykochemii
ciekłych kryształów. Jest autorem ponad 130 artykułów o zasięgu międzynarodowym, 2 monografii,
18 patentów oraz wielu wdrożeń do produkcji przemysłowej. Wyniki tych prac były cytowane ponad
950 razy. Był dyrektorem Instytutu Chemii, dziekanem Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej
i Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

WŁADZE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Prorektor ds. rozwoju
dr hab. inż.
Lucjan Śnieżek, prof. WAT
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (kierunek:
pojazdy mechaniczne). Po dwuletniej praktyce dowódczej, w 1989 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w WAT, początkowo jako asystent, następnie adiunkt,
kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn i Grafiki Inżynierskiej, kierownik Katedry Budowy Maszyn,
dyrektor Instytutu Budowy Maszyn.
Od 2016 roku pełni obowiązki prorektora WAT ds. rozwoju. Jest doktorem habilitowanym nauk technicznych,
specjalistą w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej oraz
zmęczeniowego pękania metali i konstrukcji. Jego naukowe zainteresowania skupiają się wokół badań teoretycznych i doświadczalnych własności zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych, mechanizmów inicjacji i rozwoju
pękania oraz prognozowania trwałości zmęczeniowej
elementów konstrukcyjnych i konstrukcji mechanicznych.

Prorektor ds. studenckich
dr hab. inż.
Marzena Tykarska, prof. WAT
Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku
inżynieria materiałowa.
W 1992 roku rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną
w WAT, początkowo jako starszy referent techniczny,
następnie jako asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny. Od 2012 roku pełniła obowiązki prodziekana
ds. naukowych Wydziału Nowych Technologii i Chemii
WAT. Obowiązki prorektora ds. studenckich WAT pełni
od 2016 roku. W 2011 roku uzyskała stopień doktora
habilitowanego w dyscyplinie chemii. Jest specjalistką
w zakresie fizykochemii ciekłych kryształów. Dorobek
naukowo-badawczy obejmuje ponad 80 publikacji
naukowych, monografię oraz ponad 90 referatów i komunikatów konferencyjnych. Jest współautorem jednego patentu.

Kanclerz
mgr inż.
Adam Wronecki
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Po jej ukończeniu w 1984 roku,
skierowany został do służby w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie do 1997 roku piastował różne stanowiska
w pionie logistyki. Kwalifikacje zawodowe podwyższał na
studiach magisterskich z zakresu zarządzania finansami na
Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także podyplomowe studia w dziedzinie organizacji i zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej. W okresie od 1998 roku pełnił
następujące stanowiska: szef logistyki – zastępca komendanta Garnizonu Warszawa, pierwszy dowódca nowo
utworzonego Batalionu Reprezentacyjnego WP, starszy inspektor w Delegaturze Departamentu Kontroli MON, szef
Oddziału Zabezpieczenia Akademii Obrony Narodowej.
Od lipca 2007 roku pełnił stanowisko zastępcy dowódcy
– szefa logistyki Dowództwa Garnizonu Warszawa. W dniu
31 stycznia 2016 roku zakończył zawodową służbę wojskową. Od 1 lipca 2016 roku pełni obowiązki Kanclerza WAT.
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FOTO WAT - WYBRANE OBIEKTY

Sala Tradycji WAT

Biblioteka Główna WAT

Studium Wychowania Fizycznego
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Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

MISJA AKADEMII

Wojskowa Akademia Techniczna, powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną
uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, nauce,
gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój
kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami

Sala wykładowa

akademickimi w kraju i za granicą. W myśl nadrzędnej dewizy „Omnia pro patria”
Akademia kontynuuje tradycje Szkoły Rycerskiej Akademii Szlacheckiego Korpusu
Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, która zapoczątkowała działalność wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce w 1765 roku. Przygotowuje przyszłe
kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności
za Ojczyznę.

Czytelnia w Bibliotece Głównej WAT
www.wat.edu.pl
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RYS HISTORYCZNY

Siły Zbrojne coraz częściej potrzebowały fachowców, których w uczelniach cywilnych nie kształcono. Stąd też w kierownictwie resortu obrony w 1949 roku zapadła
decyzja o stworzeniu własnej politechniki. Wpłynęły na nią również względy polityczne. Chciano bowiem przygotować kadry dowódcze ściśle związane z systemem politycznym, który wówczas zaprowadzano w Polsce i dlatego ówcześni decydenci zdecydowali o odizolowaniu studentów wojskowych od „zgubnego” wpływu cywilnych
środowisk akademickich. Realizując to zadanie szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Władysław Korczyc powołał komisję, która miała opracować projekt takiej uczelni,
przedstawić koncepcje organizacyjną oraz określić miejsce jej lokalizacji. Przewodniczącym komisji został gen. bryg. inż. Florian Grabczyński z VIII Oddziału Sztabu Generalnego. Komisja po wielu posiedzeniach przedstawiła wnioski organizacyjne oraz
określiła miejsce lokalizacji przyszłej akademii, na które wybrano teren Boernerowa.
W latach trzydziestych wybudowano tu koszary, w których do września 1939 roku
kwaterowały pododdziały Pierwszego Zmotoryzowanego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. W czasie okupacji Niemcy umieścili tu m.in. warsztaty samochodowe. Po wojnie rozlokowano tu Techniczną Szkołę Lotniczą (TSL), którą następnie przeniesiono
do Zamościa i Oleśnicy. Na krótko zakwaterowano batalion akademicki utworzony
z kompanii akademickich, wcześniej stacjonujących na Cytadeli. Odziedziczone po TSL

Szkolenie ogólnowojskowe 1956 r.
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obiekty, które wyremontowano i zaadaptowano dla potrzeb uczelni wraz z nowymi
inwestycjami w zasadzie zabezpieczały działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą
oraz potrzeby socjalno-bytowe. Nie zapomniano też o obiektach ogólnowojskowych,
sportowych i rekreacyjnych.
Swoją statutową działalność Wojskowa Akademia Techniczna rozpoczęła 1 października 1951 roku, po skromnych uroczystościach inaugurując pierwszy rok akademicki. Pierwsi studenci rekrutowali się głównie z kompanii akademickich przy Politechnikach Gdańskiej i Warszawskiej. Naukę rozpoczęło wówczas 631 podchorążych
w 12 specjalnościach. Wojskowa Akademia Techniczna powstała w warunkach polityczno-gospodarczych końca lat czterdziestych i początku pięćdziesiątych i dlatego
swój kształt z konieczności oparła na wzorcu radzieckiej akademii wojskowej, wzbogacając go jednak o doświadczenia i wymogi polskiego, wyższego szkolnictwa technicznego. Początkowo uczelnia składała się z pięciu fakultetów. W kolejnych latach utworzono jeszcze dwa fakultety i jeden magisterski studiów zaocznych. W drugiej połowie
lat pięćdziesiątych znacznie zmniejszyły się napięcia międzynarodowe, w wyniku czego nastąpiła redukcja Wojska Polskiego.

Szkolenie ogólnowojskowe 2016 r.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

KALENDARIUM

1965–1996 Największa uczelnia wojskowa oraz wiodący ośrodek 				
1951
Utworzenie WAT
1953
Pierwsi absolwenci
		
naukowo-badawczy techniki wojskowej w kraju:
		
• 500–700 absolwentów rocznie
1954
Pierwsi doktorzy
		
• 40–80 doktorów rocznie
1951-1956 Zorganizowanie studiów inżynierskich dla oficerów 		
		
• 300–400 publikacji naukowych rocznie
		
personelu technicznego Sił Zbrojnych RP
		
• 200–300 projektów badawczych rocznie
		
(100-200 absolwentów rocznie)
		
• liczne specjalizacje naukowe
1956-1965 Transformacja ze szkoły oficerskiej w politechnikę 		
1996
Transformacja w uniwersytet wojskowo-cywilny:
		wojskową:
		
• malejąca liczba studentów wojskowych (170 absolwentów w 2003 r.)
		
• wzrost liczby pracowników naukowo – dydaktycznych 		
1997
• rozpoczęcie niestacjonarnych studiów cywilnych
		
(profesorów i doktorów)
2002
• rozpoczęcie stacjonarnych studiów cywilnych
		
• zorganizowanie studiów magisterskich i doktoranckich
2003
• ustawa Sejmu RP o przekształceniu WAT w uczelnię państwową 			
		
• rozwój badań naukowych.
		wojskowo-cywilną
Pierwsze lasery w Polsce (WAT):
2006
• reaktywacja naboru studentów wojskowych (140)
		
• HeNe		
1963 r.
2008
• w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy kształcono 		
		
• Rubinowy
1963 r.
		
(ok 510 kursantów)
		
• CO2
1966 r.
• pierwsza promocja po wznowieniu naboru studentów wojskowych
		
• TEA CO2
1971 r. 					 2011
2016
• zwiększenie naboru studentów wojskowych (392) oraz w ramach systemu 		
		
(TEA = Transelectrical atmosphere)
		
doskonalenia zawodowego żołnierzy zwiększenie ilości kursantów (2200)
		
• pierwszy w Europie laser okulistyczny 1965 r.

Przysięga podchorążych

Promocja oficerska
www.wat.edu.pl
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Budynek Główny, 1961 r.

Biblioteka Główna, 1956 r.

Klub Oficerski WAT, 1956 r.

Budynek Główny, 2016 r.

Biblioteka Główna, 2016 r.

Klub WAT, 2016 r.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

WYDZIAŁ
CYBERNETYKI

PROREKTOR
ds. WOJSKOWYCH

WYDZIAŁ
ELEKTRONIKI

PROREKTOR
ds. KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ
INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

PROREKTOR
ds. NAUKOWYCH
REKTOR-KOMENDANT
PROREKTOR
ds. ROZWOJU

WYDZIAŁ
LOGISTYKI

WYDZIAŁ
MECHANICZNY

WYDZIAŁ
MECHATRONIKI I LOTNICTWA

PROREKTOR
ds. STUDENCKICH

KANCLERZ

WYDZIAŁ
NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

INSTYTUT
OPTOELEKTRONIKI
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Wydział Cybernetyki
WYDZIAŁ CYBERNETYKI

DZIEKAN
dr hab. inż.
Kazimierz Worwa, prof. WAT
Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej,
a od 1981 roku jego pracownik. Obecnie jest nauczycielem akademickim
w Instytucie Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w dziedzinie metod oceny i kształtowania niezawodności oprogramowania systemów informatycznych. Jest autorem lub współautorem ok. 100 publikacji naukowych z zakresu informatyki
i matematyki. W latach 1998–1999 był koordynatorem krajowym w NATO
Research and Technology Organization, a w latach 1999–2001 – polskim
przedstawicielem (voting member) w Information Systems Technology Panel.
Od 2008 roku jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
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Wydział Cybernetyki powstał w 1968 roku, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie
Sił Zbrojnych i gospodarki narodowej na specjalistów zakresie wykorzystania metod i środków
informatyki w systemach dowodzenia wojskami i kierowania środkami walki oraz wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych. W całej swej dotychczasowej historii Wydział Cybernetyki był ośrodkiem wyprzedzającym współczesność, zarówno w zakresie badań naukowych,
jak i dydaktyki. Twórcy wydziału trafnie ocenili, że informatyka, automatyka oraz badania operacyjne będą nośnikami postępu oraz wyznacznikiem poziomu rozwoju cywilizacji przełomu
XX i XXI wieku.
O jakości każdego wydziału akademickiego świadczy poziom przygotowania zawodowego jego absolwentów. Absolwenci Wydziału Cybernetyki dają świadectwo swojego wyjątkowego profesjonalizmu na różnych i ważnych stanowiskach w kraju i na świecie. Postawa oraz
sukcesy zawodowe i naukowe zdecydowanej większości z nich wystawiają wydziałowi wysoką
ocenę. Dzień dzisiejszy stawia przed kadrą dydaktyczno-naukową wydziału nowe wyzwania
i zadania. Jednym z nich jest kształcenie, obok kandydatów na żołnierzy zawodowych, studentów cywilnych, których Wydział Cybernetyki zaczął kształcić począwszy od roku akademickiego 1997/1998, początkowo w ramach studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych),
a potem także stacjonarnych (dziennych). Wydział Cybernetyki był w Wojskowej Akademii
Technicznej prekursorem w tym zakresie. Na Wydziale Cybernetyki - jako jedynej w kraju uczelni i jednej z dwóch europejskich - oferowane jest od 1996 roku kształcenie na specjalności kryptologia. Wydział Cybernetyki jest, zatem swoista kuźnią „spadkobierców” pogromców Enigmy.
Powstanie Narodowego Centrum Kryptologii oraz strategia państwa w zakresie obrony cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej wygenerowały przed Wydziałem Cybernetyki nowe wyzwania, dotyczące kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w zakresie kryptologii
na potrzeby Narodowego Centrum Kryptologii i Sił Zbrojnych oraz w zakresie szeroko rozumianego przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Związane jest to nierozerwalnie
z braniem udziału w pracach naukowo-badawczych w obszarze cyberprzestrzeni oraz w pracach związanych z identyfikacją zagrożeń oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom dla elementów
teleinformatycznej infrastruktury krytycznej oraz usługi sieciowych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obrony państwa.
Należy nadmienić, że Wydział Cybernetyki wpisał się znakomicie w ostatnich pięciu latach
w element polityki bezpieczeństwa Sił Zbrojnych i Państwa poprzez branie udziału w realizacji
projektów z tego zakresu oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

KIEROWNICTWO WYDZIAŁU:
Zastępca Dziekana
ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski
Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Henryk Popiel
Prodziekan ds. naukowych
dr hab. inż. Zbigniew Zieliński, prof. WAT
Prodziekan ds. rozwoju i współpracy
dr inż. Maciej Kiedrowicz

STRUKTURA WYDZIAŁU:
INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
INSTYTUT TELEINFORMATYKI I AUTOMATYKI
INSTYTUT MATEMATYKI I KRYPTOLOGII
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU OBEJMUJE PRACE W OBSZARACH:
•projektowanie i usprawnianie systemów informatycznych
•modelowanie i symulacja działań bojowych
•modelowanie sytuacji kryzysowych i konfliktów
•projektowanie i implementacja systemów zarządzania
kryzysowego oraz systemów wczesnego ostrzegania
•projektowanie i implementacja systemów wspomagania decyzji
•metody projektowania rozproszonych systemów informatycznych
•systemy czasu rzeczywistego
•roboty inteligentne i widzenie komputerowe
•sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe
•grafika komputerowa i systemy rzeczywistości wirtualnej
•sieci i systemy komputerowe
•diagnostyka i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
•komputerowe systemy automatyki i robotyki
•teoria sterowania i teoria systemów
• modele i metody projektowania systemów kryptograficznych
•metody i narzędzia analizy, projektowania i diagnozowania
systemów mikroprocesorowych
•obliczenia kwantowe
•obliczenia równoległe i rozproszone

•modelowanie numeryczne
•zastosowanie metod informatyki w medycynie
•systemów zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego
i międzynarodowego
•problemów bezpieczeństwa obiektowego i kluczowych
organizacji publicznych
•analizy zagrożeń i zapewniania ciągłości działania z wykorzystaniem systemów GIS
•bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń
•zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacjach
biznesowych
•zarządzania kapitałem społecznym w strukturach Sił Zbrojnych RP
•projektowania struktur procesowych
•technologii teleinformatycznych w zarządzaniu organizacją
oraz projektami
•projektowania organizacji oraz modeli biznesowych
•zarządzania strategicznego w sektorze publicznym i biznesowym.

Wyniki badań uzyskane w wymienionych obszarach znajdują zastosowanie przede wszystkim w pracach badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez wydział na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania w instytucjach administracji publicznej i w gospodarce narodowej. W wydziale działa akredytowane Laboratorium Badawcze
Kryptologii, specjalizujące się w opracowywaniu i analizie algorytmów oraz systemów kryptograficznych. Wydział prowadzi także cykl szkoleń objętych programem Cisco Networking Academy.

www.wcy.wat.edu.pl; tel.: 261 839 459
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Wydział Elektroniki
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

DZIEKAN
prof. dr hab. inż.
Andrzej P. Dobrowolski
Absolwent Wydziału Elektroniki WAT z roku 1990. Po rocznej praktyce
dowódczej w 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Elektroniki WAT, przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej. Jest profesorem nadzwyczajnym
WAT, specjalistą w zakresie układów analogowych, biometrii oraz cyfrowego przetwarzanie sygnałów biomedycznych. Przeprowadził blisko 7000 godzin zajęć dydaktycznych. Jest autorem i współautorem dostępnych w całym
kraju podręczników dotyczących komputerowej analizy układów elektronicznych, wzmacniaczy małosygnałowych oraz podstaw elektroniki, a także
współautorem pięciu skryptów akademickich WAT. Jego dorobek naukowo-badawczy obejmuje łącznie 168 pozycji, w tym 73 artykuły w polskich i zagranicznych periodykach naukowo-technicznych.
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Historia Wydziału Elektroniki sięga roku 1951, kiedy rozpoczęła swoją działalność Wojskowa
Akademia Techniczna. W tamtym czasie w skład nowoutworzonej Uczelni wchodziło pięć fakultetów. Jednym z nich był Fakultet Łączności, którego zadaniem było kształcenie studentów w zakresie
szeroko rozumianej elektrotechniki, łączności i radiotechniki. W skład Fakultetu Łączności wchodziła m. in. Katedra Radiotechniki Specjalnej, zajmująca się głównie techniką radiolokacyjną. W 1955
roku została ona przekształcona w samodzielny Fakultet Radiolokacji. W tym okresie kończący
studia uzyskiwali tytuły inżyniera w specjalnościach: łączność radiowa, łączność przewodowa i radiotechnika specjalna. W roku 1957 w ramach łączenia zespołów dydaktycznych i naukowych pokrewnych specjalności połączono oba te fakultety. Powstała w ten sposób jednostka organizacyjna,
która otrzymała pierwotnie nazwę Fakultetu Radiolokacji i Łączności, a od roku 1959 – Wydziału
Elektroradiotechnicznego.
W początkowym okresie istnienia WAT główny wysiłek kadry dydaktycznej ukierunkowany
był na tworzenie bazy laboratoryjnej i sprzętowej, doskonalenie programów studiów i organizacji procesu dydaktycznego oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich. Od 1957 roku
rozpoczęto realizację pięcioletnich studiów magisterskich i czteroletnich studiów inżynierskich.
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w związku z rozwojem i modernizacją Wojska
Polskiego i coraz powszechniejszym wprowadzaniem na uzbrojenie urządzeń i systemów elektronicznych wydział stworzył silną bazę szkoleniową. Kształcił wtedy inżynierów i magistrów inżynierów w takich specjalnościach jak: łączność radiowa, łączność przewodowa, organizacja łączności
(potem systemy łączności), radiotechniczne urządzenia artylerii plot, radiotechniczne urządzenia lotnicze oraz morskie, lotnicze urządzenia radionawigacyjne, radiolokacyjne urządzenia wojsk radiotechnicznych, eksploatacja rakiet plot, kierowanie rakietami plot, osprzęt samolotów, eksploatacja
rakiet operacyjno-taktycznych, eksploatacja rakiet lotniczych, maszyny matematyczne, cybernetyka
wojskowa. W roku 1969 wydział przyjął istniejącą do dziś nazwę Wydziału Elektroniki. Wydział, jako
jeden z pierwszych w Akademii, przyjął strukturę instytutową (od 1968 roku). W roku 1976 rozpoczęto realizację jednolitych studiów magisterskich. W latach osiemdziesiątych wprowadzono studia
magisterskie dla absolwentów Wyższych Szkół Oficerskich. Od roku 1994 powrócono do realizacji
czteroletnich studiów inżynierskich i pięcioletnich studiów magisterskich. Było to związane z reorganizacją szkolnictwa wojskowego. Wydział przejął wtedy zadania rozwiązywanej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej. W związku z kolejnym etapem restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP oraz modernizacji szkolnictwa wojskowego z dniem 1 stycznia
2003 r. wydział utracił charakter wojskowy i przyjął zasady funkcjonowania podobne do obowiązujących w wydziałach krajowych politechnik cywilnych. Wydział posiada akredytację PKA i KAUT
oraz uprawnienia do doktoryzacji i habilitacji w dwóch dyscyplinach: Elektronika i Telekomunikacja.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

KIEROWNICTWO WYDZIAŁU:
Zastępca Dziekana
płk dr inż. Adam Słowik
Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju
dr hab. inż. Dariusz Laskowski, prof. WAT
Prodziekan ds. naukowych
dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prof. WAT
Prodziekan ds. studenckich
mjr dr inż. Jarosław Bugaj

STRUKTURA WYDZIAŁU:
INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI
INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU OBEJMUJE PRACE W OBSZARACH:
•technika radarowa, cyfrowe przetwarzanie oraz synteza i kompresja złożonych sygnałów radarowych
•radary z syntetyzowaną aperturą (SAR) oraz radary
do penetracji gruntu
•zautomatyzowane systemy zarządzania informacją
radioelektroniczną
•systemy rozpoznania radiowego i walki elektronicznej
•nowoczesne algorytmy przetwarzania sygnałów w radiokomunikacji oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów
w systemach telekomunikacyjnych i walce elektronicznej
•systemy łączności radiowej nowej generacji
•systemy antenowe i propagacja fal, anteny mikropaskowe dla telefonii komórkowej oraz kompatybilność
elektromagnetyczna systemów
•wykorzystanie satelitarnych systemów nawigacji
GNSS w systemach wojskowych i cywilnych

•interoperacyjność urządzeń i systemów łączności oraz
inżynieria i bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych i informatycznych
•termografia mikrofalowa dla celów medycznych
i militarnych
•metody i urządzenia do pomiarów przedziałów czasowych z rozdzielczością pikosekundową
•uniwersalne demodulatory cyfrowe
•wyposażenie i metody wspierające medyczne procesy
diagnostyki i rehabilitacji
•systemy i przetworniki pomiarowe
•diagnostyka materiałów i przyrządów półprzewodnikowych
•monitorowanie zagrożeń hydrologicznych
•układy lokalnego zasilania elektrycznego
•elektroniczne systemy ochrony osób i mienia oraz multibiometryczne metody uwierzytelniania osób.

LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI
ELEKTROMAGNETYCZNEJ

W Wydziale Elektroniki funkcjonuje Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, spełniające
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 i posiadające Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji
(nr AB 693) w dziedzinie badań EMC i techniki antenowej oraz Certyfikat Akredytacji w zakresie Obronności
i Bezpieczeństwa (nr 28/MON/2014). Laboratorium to wyposażone jest w komorę bezodbiciową oraz urządzenia pomiarowe działające w paśmie częstotliwości od 10 kHz do 20 GHz.

www.wel.wat.edu.pl; tel.: 261 839 050
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ i GEODEZJI

DZIEKAN
prof. dr hab. inż.
Adam Stolarski
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku budownictwo
(w 1973 r.). Po dwuletniej praktyce dowódczej i zawodowej rozpoczął pracę
naukowo-dydaktyczną w WAT jako asystent (w 1975 roku), adiunkt, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Konstrukcji Budowlanych, szef Instytutu Budownictwa, kierownik Zakładu Konstrukcji Inżynierskich, Zakładu
Fortyfikacji i Zapór Inżynieryjnych, prodziekan ds. kształcenia, prodziekan
ds. naukowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. Jest profesorem nauk
technicznych, specjalistą w zakresie budownictwa, w tym obronnego. Dorobek naukowo-badawczy obejmuje 2 monografie, 12 rozdziałów w opracowaniach monograficznych, 65 publikacji naukowych, 64 referaty konferencyjne.
Jest współautorem 15 projektów oraz 15 ekspertyz i opinii technicznych z zakresu budownictwa.
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji powstał 1 września 2006 r. na mocy uchwały Senatu
Wojskowej Akademii Technicznej Nr 63/II/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Wydział jest historycznym spadkobiercą:
Fakultetu Wojsk Inżynieryjnych (1951), Wydziału Inżynieryjno-Saperskiego Fakultetu Wojsk
Pancernych, Samochodowych i Inżynieryjnych (1958), Wydziału Inżynierii Wojskowej i Geodezji (1962), Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji (1979).
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji kształci na kierunkach budownictwo oraz geodezja
i kartografia, posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych
w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz w dyscyplinie budownictwo. Koncepcja kształcenia
uwzględnia ponad 60-letnie doświadczenia wydziału w kształceniu studentów wojskowych,
a następnie cywilnych (od 1998 roku) w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne,
w tym przepisy w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinach geodezji i kartografii oraz
budownictwo, w kontekście kwalifikacji zawodowych absolwenta.
Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do: kreatywnej pracy inżynierskiej, rozwiązywania problemów technicznych, pracy w zespołach. Dodatkowym celem
jest umożliwienie rozwoju osobowości studenta z uwzględnieniem jego zainteresowań indywidualnych w ramach rozszerzonego programu kształcenia.
Ze względu na specyfikę uczelni na wydziale prowadzone są studia wojskowe oraz – od 1999 roku
– cywilne. Jako jedyna uczelnia kształcimy studentów wojskowych w specjalnościach: meteorologia i rozpoznanie obrazowe. Studentom wybitnie uzdolnionym proponowane są studia indywidualne oraz udział w prowadzonych pracach badawczych.
W 2013 roku wszystkim studentom udostępniono licencję Site programu ArcGIS, umożliwiającego pracę z danymi przestrzennymi nie tylko na uczelni, ale również poza nią. Oferta
edukacyjna wydziału odpowiada potrzebom rynku pracy, innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Profesjonalna i kreatywna kadra pracowników administracyjnych i technicznych, wspierająca proces dydaktyczny, zapewnia wysoki poziom zajęć laboratoryjnych.
Identyfikująca się z wydziałem kadra naukowo-dydaktyczna, złożona z ludzi uznawanych przez
środowisko inżynierów budowlanych i geodetów za autorytety w nauce i dydaktyce, mająca
także doświadczenie w działalności gospodarczej i społecznej gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu inżyniera.
Wydział gwarantuje ciągłość kształcenia ustawicznego, proponując studia II i III stopnia
oraz studia podyplomowe.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

KIEROWNICTWO WYDZIAŁU:
Zastępca Dziekana ds. wojskowych
płk dr inż. Paweł Kamiński
Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Włodzimierz Idczak, prof. WAT
Prodziekan ds. naukowych
dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT
Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Sławomir Pietrek

STRUKTURA WYDZIAŁU:
INSTYTUT GEODEZJI
KATEDRA BUDOWNICTWA
KATEDRA INŻYNIERII I KOMUNIKACJI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU OBEJMUJE PRACE W OBSZARACH:
BUDOWNICTWO:
• modelowanie zachowania betonu i stali zbrojeniowej w zakresie
nieliniowości fizycznej
• modelowanie i analizy statycznego oraz dynamicznego zachowania konstrukcji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem
obciążeń generowanych wybuchowo i uderzeniem
• badania doświadczalne elementów żelbetowych zbrojonych przestrzennie
• opracowywanie nowego modelu żelbetu, jako materiału zastępczego, zgodnie z zasadami teorii homogenizacji
• badania nieustalonych procesów wymiany ciepła i wilgoci w budynku
• weryfikacja kryteriów efektywności energetycznej i finansowej
w ocenie przedsięwzięć budowlanych
• analiza możliwości zastosowania systemów hybrydowych w ogrzewaniu budynków
• badanie oddziaływań termicznych na budowle specjalne
• modelowanie i analizy statycznego oraz dynamicznego zachowania konstrukcji budowlanych:
- metody analizy rozprzestrzeniania fal naprężeń w ciałach stałych
i elementach konstrukcyjnych oraz w ośrodku gruntowym
- nośność konstrukcji na przystosowanie przy impulsowych obciążeniach cyklicznych
- interakcja dynamiczna konstrukcji z ośrodkiem gruntowym.
• budownictwo fortyfikacyjne w obszarze cywilnym i wojskowym:
- racjonalne kształtowanie konstrukcji schronów
- schrony stałe stanowisk dowodzenia, grodzie i drzwi schronowe,
ochronne i hermetyczne
- schronowe zawory przeciwwybuchowe – prototyp automatycznego zaworu przeciwwybuchowego nowej generacji
- metody analizy odporności schronów wykopowych z uwzględnieniem efektu wstrząsu.
GEODEZJA I KARTOGRAFIA:
• zaawansowane opracowanie obserwacji satelitarnych w regionalnych sieciach GNSS
• badania nad mezoskalowymi funkcjami odwzorowującymi opisującymi wpływ troposfery na wyniki obserwacji wykonanych w nawigacyjnych systemach satelitarnych
• analizy szeregów czasowych zmian współrzędnych geodezyjnych
w regionalnych sieciach GNSS mające na celu oszacowanie wiarygodności wyznaczeń oraz opracowanie regionalnego (europejskiego) modelu deformacji litosfery

• szczegółowe analizy zjawisk geofizycznych
• monitorowanie poprawności działania (współrzędne oraz serwisy)
sieci stacji naziemnych zarówno państwowego systemu ASG–EUPOS, jak również sieci stacji komercyjnych
• rozwój algorytmów precyzyjnego pozycjonowania z wykorzystaniem techniki GNSS
• wykorzystania techniki wielo- i hiperspektralnej w badaniach środowiska naturalnego oraz akwizycja zobrazowań wielo– i hiperspektralnych z niskich pułapów w tym przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych
• analiz terenu z wykorzystaniem zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz NMT
• wyróżniania obiektów z tła w tym obiektów maskowanych dla
potrzeb wojskowego rozpoznania obrazowego
• teledetekcyjnego badania wody oraz jej zanieczyszczeń
• badania rozdzielczości sensorów lotniczych, w tym w ramach międzynarodowego Traktatu Open Skies
• inwentaryzacji architektonicznej metodami fotogrametrii bliskiego
zasięgu
• fotogrametrycznych opracowań zobrazowań lotniczych i satelitarnych z niskich pułapów
• naziemnego skaningu laserowego w modelowaniu 3D oraz integracji danych z lotniczego i naziemnego skaningu laserowego
• utworzenie innowacyjnego systemu monitorowania konstrukcji
inżynierskich w czasie quasi–rzeczywistym (SMOK)
• badanie stanu atmosfery, w tym badanie globalnych i lokalnych
stanów stabilności atmosfery z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych
• kompleksowe wykorzystanie cyfrowych danych meteorologicznych
w badaniach dynamiki układów atmosferycznych kształtujących
pogodę
• metody prognozy pogody z uwzględnieniem ochrony środowiska
oraz automatyzacja przetwarzania informacji meteorologicznej
• systemy wspomagania analizy danych satelitarnych w biurach
meteorologicznych
• wykorzystanie danych modeli mezoskalowych w procesie meteorologicznego zabezpieczenia działań wojsk
• analizy dostępności różnego rodzaju obiektów, w tym ocena metod
i uzyskanych dokładności
• projektowanie systemów gromadzących i udostępniających informację geograficzną dla różnych jednostek organizacyjnych, w tym
administracji publicznej
• analizy przestrzenne i dokładnościowe, w tym ocenę jakości danych
przestrzennych.

www.wig.wat.edu.pl; tel.: 261 839 076
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Wydział Logistyki
WYDZIAŁ LOGISTYKI

DZIEKAN
płk. dr hab.
Szymon Mitkow, prof. WAT
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Służbę zawodową rozpoczął
w 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. Dowodził kluczem osprzętu lotniczego. Doświadczony nauczyciel akademicki i organizator. W latach 2007-2012
kierownik zespołu w Katedrze Logistyki. W latach 2012-2016 Kierownik Zakładu
Logistyki Wojskowej w Instytucie Logistyki, a w latach 2016-2017 Dyrektor Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, a stopień doktora habilitowanego
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej. Jest autorem lub redaktorem naukowym ponad 80 różnych publikacji, w których porusza
zagadnienia związane z logistyką i zarządzaniem łańcuchami dostaw, pozyskiwaniem sprzętu wojskowego oraz wykorzystaniem sił zbrojnych i techniki wojskowej
w neutralizacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych. W 2017 roku został wybrany
na stanowisko dziekana Wydziału Logistyki WAT.
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Wydział Logistyki jest kontynuatorem tradycji i dorobku Instytutu Systemów Zabezpieczenia
Technicznego Wojsk, powołanego 15 grudnia 1974 roku. Instytut przejął rolę koordynatora szkolenia taktyczno-technicznego w WAT oraz organizatora i głównego realizatora kształcenia podyplomowego i szkolenia kursowego kierowniczej kadry technicznej Sił Zbrojnych WP.
Oprócz zadań dydaktycznych instytut zajmował się tworzeniem metodologii badań systemów
zabezpieczenia technicznego oraz rozwiązywaniem problemów praktycznych zgłaszanych przez
wojska. Główny wysiłek naukowy został skoncentrowany na zagadnieniach kierowania służbami
technicznymi na szczeblach taktycznych. Restrukturyzacja sił zbrojnych – postawiła przed instytutem zadania w dziedzinie gruntownej przebudowy programów nauczania i przekształcenia dotychczasowego bloku przedmiotów taktyczno-technicznych w obszar kształcenia taktyczno-logistycznego. W praktyce zaowocowało to zaproponowaniem i realizacją nowych kierunków działalności
naukowo-badawczej oraz rozszerzenie dotychczasowych form kształcenia w postaci kursów i studiów podyplomowych. Powyższe zadania spowodowały konieczność przekształcenia w 1993 roku
Instytutu Systemów Zabezpieczenia Technicznego Wojsk w Instytut Logistyki. Kolejne istotne zmiany w funkcjonowaniu instytutu miały miejsce w 1998 roku. Instytut Logistyki WAT we współpracy
z Biurem Wojskowej Służby Normalizacyjnej (BWSN) rozpoczął realizację studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych z zakresu normalizacji, systemów zapewnienia jakości i kodyfikacji,
co spowodowało istotne rozszerzenie jego obszaru działalności dydaktycznej.
Ogółem w latach 1975 – 2002 w instytucie przeprowadzono 140 studiów i kursów podyplomowych, w których uczestniczyło ponad 2200 słuchaczy. Kolejne zmiany przyniósł rok 2003. Z dniem
1 stycznia 2003 r. nastąpiła zmiana w podporządkowaniu instytutu. Dotychczasowy Instytut Logistyki został przemianowany na Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki i stał się
jednym z trzech instytutów nowo utworzonego Wydziału Techniki Wojskowej. W roku 2004 zaszły
kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej, polegające na przekształceniu w Instytut Logistyki Systemów Dowodzenia i Wsparcia. W grudniu 2006 r. instytut został merytorycznie podporządkowany Wydziałowi Mechanicznemu i funkcjonował, jako Katedra Logistyki. Od 1 września 2012 roku
na bazie Katedry Logistyki utworzono Instytut Logistyki Wydziału Mechanicznego, którego dyrektorem został mianowany dr hab. inż. Marian Brzeziński, profesor WAT. Z dniem 1 września 2014 roku
Instytut Logistyki został przekształcony w Wydział Logistyki. W roku 2015, w strukturze wydziału
utworzono Katedrę Systemów Bezpieczeństwa i Obronności.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

KIEROWNICTWO WYDZIAŁU:
Zastępca Dziekana ds. wojskowych
ppłk dr inż. Jarosław Sieczka
Prodziekan ds. kształcenia
ppłk dr inż. Jarosław Zelkowski
Prodziekan ds. naukowych
prof. dr hab. Lech Kościelecki

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU OBEJMUJE PRACE W OBSZARACH:
LOGISTYKI WOJSKOWEJ:
• modelowanie wojskowych systemów logistycznych SZ RP
• prace analityczne dotyczące cyklu życia wyrobu/systemu
• opracowywanie założeń koncepcyjnych, analiz i ekspertyz
w zakresie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego
• opiniowanie projektów dokumentów dotyczących wsparcia przez
państwo gospodarza oraz współpracy cywilno-wojskowej
• sprawozdawczość logistyczna w układzie narodowym
i sojuszniczym (NATO LogRep).
LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTW:

STRUKTURA WYDZIAŁU:

I OBRONNOŚCI

• projektowanie procesów logistycznych
• harmonogramowanie dostaw w przedsiębiorstwie
• projektowanie i ocena efektywności systemów logistycznych
• projektowanie i wyposażenie obiektów logistycznych
• modelowanie systemów i procesów logistycznych
• konfigurowanie sieci logistycznych.

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI

BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA:

INSTYTUT LOGISTYKI
INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

• funkcjonowanie i koordynacja systemu obronnego państwa
w czasie pokoju, kryzysu i wojny
• doskonalenie systemów zarządzania obronnością państwa

• polityka zagraniczna i strategia bezpieczeństwa narodowego
• funkcjonowanie, wyszkolenie i zaawansowanie technologiczne sił zbrojnych
• wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia militarne państwa
• funkcjonowanie państwa w sojuszach polityczno-militarnych
• rozwój potencjału gospodarczego i przemysłu obronnego
• gospodarka narodowa w czasie kryzysu i wojny
• zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona infrastruktury krytycznej
• logistyka kryzysowa
• ochrona cyberprzestrzeni w obronności
• ekologia społeczna w sytuacjach kryzysu i wojny
• współpraca cywilno-wojskowa
• instytucje obrony i ochrony państwa
• podmioty wspomagające system obronny państwa.

OFERTA CERTYFIKACYJNA:
• certyfikacja zgodnie z wymaganiami AQAP
• certyfikacja systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem
informacji, wewnętrznego systemu kontroli, itp.
• weryfikacja EMAS.

www.wlo.wat.edu.pl; tel.: 261 837 918
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Wydział Mechaniczny
WYDZIAŁ MECHANICZNY

DZIEKAN
dr hab. inż.
Jerzy Małachowski, prof. WAT
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej 1993 r. Od początku pracy
w WAT związany z Katedrą Mechaniki i Informatyki Stosowanej i Wydziałem Mechanicznym. W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie mechaniki, metody komputerowych w mechanice i dynamiki konstrukcji. Odbył staże naukowe na dwóch uniwersytetach
w USA. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych.
Współautor ponad 25 wdrożeń i 7 zgłoszeń patentowych/patentów oraz kierownik/główny wykonawca i wykonawca w ponad 25 projektach B+R, w tym
w 6 projektach międzynarodowych (NATO, 6th i 7th EU Framework Programme, Polish-Norwegian Research Programme). Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji (56 z nich indeksowanych w bazach międzynarodowych). Członek Komitetu Mechaniki PAN na kadencję 2016-2020.
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Wydział Mechaniczny powstał na przełomie 1959/1960 roku w rezultacie połączenia: Fakultetu
Wojsk Pancernych i Samochodowych, Fakultetu Wojsk Lotniczych oraz Katedry Maszyn Inżynieryjnych, wydzielonej z Fakultetu Wojsk Inżynieryjnych. Osiągnięty w fakultetach stopień rozwoju
kadry naukowo-dydaktycznej oraz zbudowana baza laboratoryjna umożliwiły powołanie Wydziału
Mechanicznego, który w korzystny sposób objął organizacyjnie całokształt działalności naukowo-badawczej i kształcenia specjalności mechanicznych. W początkowym okresie struktura organizacyjna wydziału składała się z piętnastu katedr, a w latach 1967-68 istniały już dwa instytuty: Instytut
Pojazdów Mechanicznych i Maszyn Roboczych oraz Instytut Techniki Lotniczej. W 1971 roku powstał Instytut Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych, a w 1974 roku Instytut Maszyn Roboczych. W 1990 roku
Instytut Techniki Lotniczej został przeniesiony do nowo tworzonego Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa, obecnie Mechatroniki i Lotnictwa. W 2006 roku do nowo tworzonego Wydziału Nowych Technologii i Chemii została przeniesiona Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Metali. W tym samym roku Instytut Logistyki Systemów Dowodzenia i Wsparcia został włączony do wydziału, jako
Katedra Logistyki a następnie przekształcony w Instytut Logistyki a w 2014 roku został włączony
w strukturę powołanego Wydziału Logistyki. Rok 1998 to aktualizacja planów studiów i programów
nauczania, której celem było dostosowanie kształcenia do wymogów MEN i FEANI oraz dla potrzeb
wojska, wynikających z planów przystąpienia Polski do NATO. Działalność naukowo-badawcza zaczęła się równolegle z powstaniem fakultetów i komórek dydaktyczno-naukowych. Prace naukowe
w okresie do 1959 roku miały charakter rozpoznawczy, służący organizacji zespołów oraz projektowania i budowy stanowisk badawczych, niezbędnych dla rozwoju kadry dydaktyczno-naukowej.
Utworzenie wydziału oraz dobre przygotowanie kadry dydaktycznej do pracy naukowej umożliwiło
nawiązanie współpracy m.in. z przemysłem motoryzacyjnym, maszyn budowlanych oraz przemysłem lotniczym, co zaowocowało rozbudową bazy badawczej. W ostatnich latach powstało szereg
nowoczesnych laboratoriów wytyczających nowe kierunki, zarówno w obszarze naukowo-badawczym, jak też i dydaktycznym m.in.: laboratorium wirtualnego pola walki wojsk inżynieryjnych, laboratorium hydrotoniki napędów roboczych, laboratorium odnawialnych źródeł energii, laboratorium
technik wytwarzania przyrostowego, laboratorium zaawansowanych technologii energetycznych,
laboratorium komputerowych metod mechaniki, laboratorium inżynierii powierzchni, laboratorium
mechatroniki pojazdowej, laboratorium płynów eksploatacyjnych, laboratorium bezpieczeństwa
w pojazdach oraz wiele innych. Lata 2000 - 2015 obfitują we współpracę z zagranicznymi ośrodkami
naukowymi (np. z University of Sheffield, z University of Vaterloo, z University of Agder, z Indiana
State University, z Florida State University, z University of Maribor, z Państwowym Uniwersytetem Technicznym z Wołgogradu czy z Riga Technical University), gdzie kadra, doktoranci i studenci
wydziału odbywają staże naukowe i praktyki oraz realizują wspólne projekty badawczo-rozwojowe.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

KIEROWNICTWO WYDZIAŁU:
Zastępca Dziekana ds. wojskowych
płk dr inż. Jarosław Ziółkowski
Prodziekan ds. kształcenia
prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny
Prodziekan ds. naukowych
dr hab. inż. Piotr Rybak, prof. WAT

STRUKTURA WYDZIAŁU:
INSTYTUT POJAZDÓW MECHANICZNYCH
I TRANSPORTU
INSTYTUT BUDOWY MASZYN
KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

• badania tribologiczne wytrzymałości zmęczeniowej
nowych materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk w nich zachodzących oraz laserowych metod obróbki warstwy wierzchniej
• techniki wytwarzania przyrostowego oraz zgrzewania tarciowego techniką FSW
• badania zjawisk dynamicznych w warunkach impulsowego
obciążenia wysokoenergetycznego zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych
• badania, modernizacja i doskonalenie konstrukcji wozów
bojowych i środków transportu kołowego oraz urządzeń do
magazynowania, transportowania i dystrybucji produktów
naftowych i paliw alternatywnych, rozwoju systemów ich
eksploatacji i napraw, z uwzględnieniem potrzeb ekologii
• badania modelowe i eksperymentalne właściwości trakcyjnych i obciążeń dynamicznych pojazdów
• badania obciążeń dynamicznych działających na człowieka
w pojeździe w aspekcie komfortu jazdy i oceny stanu bezpieczeństwa

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU OBEJMUJE PRACE W OBSZARACH:
• badania eksperymentalne (quasi statyczne i dynamiczne)
ogumionych kół jezdnych ze szczególnym uwzględnieniem
charakterystyk sprężystości, odporności na znoszenie oraz
przyczepności i współpracy z nierównościami podłoża
• badania pojazdów w ujemnej temperaturze, badania silników o spalaniu wewnętrznym i hybrydowych układów napędowych, zastosowanie ogniw paliwowych, jak również
systemów sterowania nimi
• projektowanie i testowanie platform bezzałogowych, robotów i manipulatorów ze szczególnym uwzględnieniem systemów teleoperacji i zdalnego sterowania oraz mobilności
terenowej, efektywności pracy, narzędzi i osprzętów roboczych
• projektowanie i testowanie maszyn i pojazdów amfibijnych,
wysokiej oraz ekstremalnej mobilności terenowej oraz systemów napędu i sterowania w technologii CAN-bus i napędówhydrotonicznych
• modelowanie, projektowanie, modernizacja oraz badania
maszyn do prac ziemnych i przeładunkowych oraz sprzętu
inżynieryjnegow tym mostowego, ze szczególnym uwzględnieniem hydrostatycznych i hydrokinetycznych układów
napędowych, ich automatyzacji sterowania oraz pracy
w skrajnych warunkach klimatycznych
• badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów inżynierskich ich połączeń i konstrukcji
• zastosowanie wysokoenergetycznych metod łączenia materiałów w zakresie technik LBW, PTA
• zastosowanie zaawansowanych technik modyfikacji warstwy wierzchniej metodą FSP oraz z zastosowaniem wiązki
lasera i strumienia plazmy
• zastosowanie technologii wytwarzania przyrostowego
w tym techniki SLM i SLS
• zastosowanie technologii zgrzewania tarciowego FSW
• zastosowanie zaawansowanych metod pomiarowych właściwości mechanicznych materiałów i geometrii konstrukcji
z wykorzystaniem technik: ESPI, DIC, termografii, skanowania 3d i szybkiej kamery
• badania zjawisk dynamicznych w warunkach impulsowego
obciążenia wysokoenergetycznego zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych
• analiz wytrzymałościowych MES złożonych elementów maszyn, układów mechanicznych i konstrukcji o dowolnej geo-

metrii, o przeznaczeniu cywilnym i wojskowym, pracujących
w warunkach standardowych lub ekstremalnych
• zastosowania zaawansowanych metod komputerowych
mechaniki oraz badań eksperymentalnych mających na
celu zwiększenie ochrony załóg pojazdów wojskowych
przed oddziaływaniem min i IED
• projektowanie, badania eksperymentalne i modelowanie
numeryczne konstrukcji ochronnych przed pociskami kinetycznymi i kumulacyjnymi, osłon i pakietów energochłonnych obciążonych falą uderzeniową wybuchu min AT i urządzeń IED, broni strzeleckiej oraz kamizelek ochronnych
• rozwój „Systemu obrony aktywnej obiektów mobilnych
przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi”
• prace koncepcyjne, projektowanie, badania eksperymentalne, modelowanie numeryczne i symulacje złożonych
konstrukcji inżynierskich i pojazdów
• zaawansowane badania numeryczne i eksperymentalne,
statyczne i dynamiczne, w tym testy zderzeniowe, technologie łączenia elementów, energochłonność materiałów
i struktur
• prace badawczo - rozwojowe w zakresie nowych technologii energetycznych w tym badania nad opracowaniem
nowych elementów technologii pozyskiwania energii z gorących suchych skał (HDR) a także wydobycia gazu łupkowego sprzężonego z utylizacją CO2
• badania modelowe i eksperymentalne prototypowych rozwiązań w dziedzinie transportu m.in. wagonu do przewozu
naczep samochodów ciężarowych koleją oraz prototypowego kasetowego mostu pontonowego
• prace–badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnych
rozwiązań służących do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
• badania właściwości mechanicznych i modelowanie numeryczne zaawansowanych materiałów na poziomie mikro-,
mezo- i makro• zaawansowanych badań numerycznych i eksperymentalnych, statycznych i dynamicznych oraz symulacji procesów
fizycznych
• rozwiązań konstrukcyjnych dla potrzeb inżynierii biomedycznej i parabiomedycznej.

www.wme.wat.edu.pl; tel.: 261 839 140

21

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

DZIEKAN
dr hab. inż.
Stanisław Kachel, prof. WAT
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (mechanika i budowa maszyn).
Po ośmioletniej służbie w jednostkach lotniczych, w 1994 roku rozpoczął studia
doktoranckie na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa WAT. Pracę naukowo-dydaktyczną w WAT rozpoczął w 1998 roku, początkowo jako asystent, następnie jako
adiunkt. W roku 2002 objął funkcję kierownika Zakładu Samolotów i Śmigłowców w Instytucie Techniki Lotniczej WAT, kierownik Zakładu Mobilnych Środków
Walki w Wydziale Techniki Wojskowej. Od 2008 roku pełni funkcję kierownika
Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych. Jest doktorem habilitowanym nauk technicznych, specjalistą w zakresie analiz konstrukcji lotniczych,
systemów projektowania i eksploatacji statków powietrznych. Dorobek naukowo-badawczy obejmuje 2 monografie, ponad 70 publikacji i opracowań naukowych oraz około 40 referatów i komunikatów konferencyjnych.
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Powstanie Wydziału związane było z modernizacją Sił Zbrojnych, w szczególności z wprowadzeniem pod koniec lat pięćdziesiątych techniki rakietowej. Działalność naukowo-badawcza
i dydaktyczna rozpoczęła się w 1961 r., jako Oddziału Uzbrojenia Rakietowego WAT, przekształconego w 1968 r. w Wydział Elektromechaniczny Uzbrojenia Rakietowego. Po przejęciu kształcenia
w zakresie uzbrojenia klasycznego w 1971 r. zatwierdzono nową nazwę - Wydział Elektromechaniczny. Z dniem 15 listopada 1994 r. Wydział Elektromechaniczny przekształcono w Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa a mieszaną strukturę instytutowo-katedralną zastąpiono strukturą instytutową.
W wyniku restrukturyzacji WAT z początkiem 2003 roku wydział zmienił swoją etatową strukturę na cywilną i przybrał nazwę Wydział Mechatroniki. W roku 2012 wydział przybrał swoją obecną
nazwę, czyli Wydział Mechatroniki i Lotnictwa. Wydział oferuje interdyscyplinarne wykształcenie
techniczne z naciskiem na umiejętności absolwentów w zakresie wszechstronnego wykorzystania
metod komputerowych w działalności inżynierskiej. Wydział posiada wysoko kwalifikowaną kadrę
naukową. Zatrudnia między innymi 11 profesorów, 17 doktorów habilitowanych oraz 54 doktorów
nauk technicznych. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora
w dziedzinie nauk technicznych w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn oraz doktora
i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie dyscypliny mechanika, a także
wnioskowania o nadanie tytułu profesora. Zakres badań naukowych wydziału ukierunkowany jest
głównie na potrzeby obronności i obejmuje problemy, które są obiektem zainteresowania zarówno
Sił Zbrojnych RP, jak i terenowych organów samorządowych oraz podmiotów gospodarczych.
Pracownicy i studenci wydziału zajmują się badaniami w zakresie mechaniki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, robotyki, budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii bezpieczeństwa.
Wykonują szereg prac naukowo-badawczych i usługowych na potrzeby wojska i przemysłu obronnego - współpracując z wieloma cywilnymi i wojskowymi uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi. Realizujący te badania pracownicy naukowi wydziału to jednocześnie nauczyciele akademiccy prowadzący wykłady, ćwiczenia i laboratoria w ramach trzech kierunków studiów: mechatroniki,
lotnictwa i kosmonautyki oraz inżynierii bezpieczeństwa. Wydział dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami wykładowymi, nowoczesnymi laboratoriami, pracowniami dydaktycznymi
i naukowymi wyposażonymi w unikalną aparaturę i urządzenia badawcze.
Na dorobek wydziału składa się wiele osiągnięć naukowych w postaci wdrożeń nowych
konstrukcji, metod badawczych, technologii, patentów i zgłoszeń patentowych mających zastosowanie w przemyśle cywilnym i wojsku. Działalność naukowa pracowników wydziału jest prezentowana w formie publikacji naukowych i na konferencjach. W każdym roku wydawanych jest średnio
około 100 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i w materiałach konferencyjnych oraz
wiele publikacji popularno-naukowych.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

KIEROWNICTWO WYDZIAŁU:
Zastępca Dziekana ds. wojskowych
płk dr inż. Przemysław Kupidura
Prodziekan ds. naukowych
dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. WAT
Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Zdzisław Rochala

STRUKTURA WYDZIAŁU:
INSTYTUT TECHNIKI LOTNICZEJ
INSTYTUT TECHNIKI UZBROJENIA
KATEDRA MECHATRONIKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU OBEJMUJE PRACE W OBSZARACH:
• robotyka, mechanika, automatyka, teoria sterowania,
technika mikroprocesorowa
• analiza, programowanie i konstrukcja urządzeń mechatronicznych na potrzeby zastosowań militarnych i przemysłowych
• teoria naprowadzania rakiet przeciwlotniczych
• radiolokacyjne i telewizyjne układy określania współrzędnych celów i rakiet
• cyfrowa filtracja sygnałów
• systemy przetwarzania i sterowania w czasie rzeczywistym
• projektowanie urządzeń mikrofalowych i procesorów sygnałowych
• kompleksowe badania doświadczalne właściwości energetyczno-balistycznych stałych materiałów miotających i paliw
rakietowych
• badania i modelowanie zjawisk balistyki wewnętrznej, przejściowej, zewnętrznej i końcowej
• badania numeryczne propagacji i oddziaływania uderzeniowej fali podmuchu
• projektowanie nowych systemów uzbrojenia klasycznego
(strzeleckiego i artyleryjskiego) oraz nowych wzorów amunicji, uwzględniających wymagania współczesnego pola walki
i ochrony środowiska
• badania właściwości taktyczno-technicznych i eksploatacyjnych broni i amunicji
• technologie wytwórcze elementów produkowanych metodą
metalurgii proszków
• analiza zjawisk zachodzących w materiałach poddawanych

odkształceniom udarowym
• badanie trwałości elementów uzbrojenia, prognozowanie
stanu oraz zarządzanie procesem eksploatacji urządzeń
i systemów technicznych
• termodynamika techniczna, metrologia cieplna
• badania właściwości termofizycznych materiałów
• modelowanie matematyczne zjawisk wymiany ciepła i masy
• inżynieria materiałowa w zakresie właściwości termofizycznych materiałów
• komputerowe wspomaganie procesu pomiarów
• zagadnienia odwrotne dotyczące estymacji parametrów
termofizycznych ciał stałych
• aerodynamika obiektów naziemnych i obiektów latających
• dynamika ruchu obiektów latających
• badania wpływu oblodzenia na charakterystyki aerodynamiczne i bezpieczeństwo lotów statków powietrznych
• projektowanie statków powietrznych
• zintegrowane modelowanie strukturalne i aerodynamiczne
aerosprężystych układów nośnych
• ocena wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa pracy
uszkodzonych elementów konstrukcyjnych
• badania procesów eksploatacji systemów technicznych
w aspekcie ich niezawodności, efektywności i bezpieczeństwa
• modelowanie dynamiki wydzielenia energii i przepływu
niejednorodnych fizycznie ośrodków wysokoenergetycznych
w zakresie prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa.

www.wml.wat.edu.pl; tel.: 261 837 601
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Wydział Nowych Technoologii i Chemii
WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

DZIEKAN
prof. dr hab. inż.
Stanisław Cudziło
Prof. Stanisław Cudziło jest absolwentem Wydziału Chemii i Fizyki
Technicznej WAT, który ukończył w 1985 r. Od 1986 roku pracuje w Akademii – przez pierwsze dwa lata jako inżynier, a następnie na stanowiskach
naukowo-dydaktycznych: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego
i w końcu profesora zwyczajnego. W latach 2002–2005 pełnił funkcję kierownika zakładu, następnie był dyrektorem Instytutu Chemii, a od 2012 roku
jest dziekanem Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Działalność naukowa
prof. Stanisława Cudziły poświęcona jest chemii i technologii materiałów wybuchowych i pirotechnicznych oraz wykorzystaniu procesów spalania i detonacji w inżynierii materiałowej. Jest autorem i współautorem 70 artykułów
w indeksowanych czasopismach naukowych. Prace te były dotychczas ponad
600 razy cytowane.
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Wydział Nowych Technologii i Chemii wywodzi się z jednego z czterech wydziałów utworzonych
w 1959 roku, mianowicie z Wydziału Chemii Wojskowej. Tworzyły go trzy katedry ogólnoakademickie: Fizyki Ogólnej, Matematyki Wyższej i Chemii Podstawowej oraz nowo powołanej – Katedry
Obrony Przeciwatomowej z wyłączonego z Katedry Materiałów Wybuchowych i Obrony Przeciwchemicznej byłego Fakultetu Artyleryjsko-Technicznego.
Utworzenie, z inicjatywy gen. prof. Sylwestra Kaliskiego, nowego kierunku studiów – fizyki technicznej (1962 r.), spowodowało zmianę nazwy na Wydział Chemii i Fizyki Technicznej. Do wydziału
włączono nowo utworzone katedry: Technicznych Zastosowań Fizyki, Elektroniki Ciała Stałego,
Podstaw Mechaniki i Fizyki Technicznej. W 1973 roku utworzono etatowe instytuty. Wraz z rozwojem kadry oraz zmianą zadań dydaktycznych i naukowych organizowano wydziałowe struktury
mieszane – instytutowo-katedralne. Taki system obowiązuje do dzisiaj.
W 1970 roku powołano Zakład Meteorologii, w którym kształcono specjalistów na kierunku
meteorologia wojskowa. W 1983 roku kształcenie meteorologów przeniesiono do Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
W 1994 roku, w ramach reorganizacji połączono Wydziały Chemii i Fizyki Technicznej oraz
Inżynierii Lądowej i Geodezji i utworzono Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Katedrę
Matematyki włączono do Wydziału Cybernetyki, a Zakład Materiałów Wybuchowych – do Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa.
W latach 1959–1980 na wojskowym kierunku chemicznym kształcono specjalistów w zakresie:
obrona przed bronią masowego rażenia, ochrona wojsk przed skażeniami, sprzęt wojsk chemicznych, materiały wybuchowe. W następnych latach kształcenie zawężono do dwóch specjalności:
ochrona przed skażeniami oraz technologia materiałów wybuchowych (łącznie z paliwami rakietowymi). Na kierunku fizyka techniczna tworzono specjalności w zależności od zapotrzebowania
na absolwentów, których przygotowywano według indywidualnego toku studiów. Były to: fizyka
i elektronika ciała stałego, fizyka metali, fizyka wybuchu, fizyka jądrowa i elektronika kwantowa,
fizyka plazmowa, fizyka promieniowania elektromagnetycznego oraz fizyka i technologia ciała stałego.
W latach 1994–2006 kształcono studentów na kierunkach: chemia, budownictwo, geodezja
i kartografia oraz fizyka techniczna. W ciągu pięćdziesięciu lat istnienia wydziału wykształcenie
zdobywali chemicy w specjalnościach przydatnych w wojsku i unikalnych w skali kraju. Z dniem
1 września 2006 roku wydział otrzymał nazwę Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

KIEROWNICTWO WYDZIAŁU:
Zastępca Dziekana ds. wojskowych
płk dr inż. Bogusław Siodłowski
Prodziekan ds. naukowych
dr hab. inż. Paweł Perkowski, prof. WAT
Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Zbigniew Zarański

STRUKTURA WYDZIAŁU:
INSTYTUT CHEMII
INSTYTUT FIZYKI TECHNICZNEJ
KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW
I TECHNOLOGII

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU OBEJMUJE PRACE W OBSZARACH:
Nowoczesne materiały fotoniczne:
•materiały ciekłokrystaliczne – projektowanie, synteza, oczyszczanie, badanie podstawowych właściwości
•kryształy nieorganiczne, szkła i kompozyty – projektowanie, synteza, badanie podstawowych właściwości
•złożone struktury półprzewodnikowe – fotodiody oraz
niechłodzone i wielospektralne detektory promieniowania elektromagnetycznego
•fotoniczne struktury światłowodowe – zastosowania
nietelekomunikacyjne, sensory.

Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne:
•badania proszków i spieków metali oraz ultrananoziarnistych stopów metalicznych
•badania procesów odkształcania stopów
•technologia intermetalicznych materiałów gradientowych na elementy lekkich osłon balistycznych
•otrzymywanie i badanie właściwości nanomateriałów
do przechowywania wodoru.

Materiały niebezpieczne i ochrona przed nimi:
•nowe materiały wybuchowe – technologia, analiza,
badania właściwości, modelowanie
•instrumentalne techniki wykrywania i analizy materiałów niebezpiecznych, w tym przemysłowych i bojowych środków trujących
•nanoporowate sorbenty węglowe i krzemionkowe
- synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych.

www.wtc.wat.edu.pl; tel.: 261 839 450
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Instytut Optoelektroniki
INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI

DYREKTOR
płk dr inż.
Krzysztof Kopczyński
Płk dr inż. Krzysztof Kopczyński jest absolwentem Wojskowej Akademii
Technicznej. W 1985 r. ukończył studia, uzyskując tytuł magistra inżyniera fizyki technicznej w zakresie fizyki ciała stałego i elektroniki kwantowej
na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej. Po zakończeniu studiów i odbyciu
praktyki dowódczej w Jednostce Podhalańskiej rozpoczął pracę w Instytucie Elektroniki Kwantowej. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie optoelektroniki. Od tego roku pełnił funkcję zastępcy
dyrektora Instytutu Optoelektroniki WAT. W latach 2005–2008 był zastępcą
komendanta Wydziału Techniki Wojskowej, a od 2010 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Optoelektroniki. Jednocześnie zaangażowany jest w prace
badawcze i dydaktykę. Kieruje wieloma projektami krajowymi i zagranicznymi w ramach KBN, NCBiR, UE i EDA.
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Instytut Optoelektroniki utworzono w 1994 r. przez połączenie Instytutu Elektroniki Kwantowej
i Instytutu Optoelektroniki oraz zespołów laserowych z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Instytut Elektroniki Kwantowej został powołany w 1967 r., a podstawą do jego utworzenia były światowe osiągnięcia WAT w zakresie budowy laserów i urządzeń laserowych. Instytut
Optoelektroniki powołano w strukturach Wydziału Elektroniki w 1980 r. wraz z utworzeniem nowej
specjalności dla studentów - optoelektroniki. Instytut specjalizował się w badaniach urządzeń laserowych dla metrologii i medycyny. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy powstał w 1976 roku
w związku z realizowanymi badaniami dotyczącymi mikrosyntezy termojądrowej. Dzięki przeprowadzonej reorganizacji tematyka prac prowadzonych w Instytucie Optoelektroniki stała się stosunkowo szeroka i objęła fizykę i optykę laserów, optoelektronikę, detekcję promieniowania elektromagnetycznego (UV, VIS, IR), spektroskopię optyczną, oddziaływanie promieniowania z materią oraz
numeryczne modelowanie oddziaływań wysokoenergetycznych. Powstanie Instytutu Optoelektroniki sprawiło, że badania w zakresie techniki laserowej zostały zgrupowane w jednym instytucie,
który przez to stał się największym polskim ośrodkiem badawczym optoelektroniki. Bazując na
podstawowej tematyce badawczej związanej z laserowymi źródłami promieniowania, detekcją promieniowania i jego oddziaływaniem z materią, rozwinęła się szeroka współpraca międzynarodowa.
Instytut realizuje projekty w ramach UE, EDA i NATO.
W 2002 r. Instytut znalazł się na krótko w strukturach Wydziału Elektroniki, a od 2003r.
do 2007 r. w Wydziale Techniki Wojskowej. Od 2007 r. Instytut Optoelektroniki stanowi podstawową jednostkę organizacyjną WAT na prawach wydziału.
Instytut Optoelektroniki jest spadkobiercą i kontynuatorem dorobku naukowego Instytutu Elektroniki Kwantowej, Instytutu Optoelektroniki Wydziału Elektroniki oraz części Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.
Instytut Optoelektroniki ma charakter interdyscyplinarny. Prowadzi prace o charakterze badawczym i stosowanym w zakresie fizyki laserów, fotoniki, optyki, spektroskopii, nanotechnologii, termowizji, detekcji sygnałów oraz oddziaływania promieniowania laserowego z materią. Realizowane
programy badawcze oraz opracowywane i wdrażane urządzenia związane są z potrzebami wojska,
gospodarki narodowej, medycyny, ochrony środowiska oraz metrologii. Działalność instytutu obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i stosowane kończące się opracowaniem prototypów.
Instytut prowadzi działalność edukacyjną w zakresie optoelektroniki, obejmującą wykłady i zajęcia praktyczne dla studentów i doktorantów. Od roku akademickiego 2009/2010 instytut prowadzi
studia II stopnia w zakresie elektroniki i telekomunikacji o specjalności systemy optoelektroniczne
i lasery. W roku akademickim 2014/2015 instytut rozpoczyna prowadzenie studiów doktoranckich
na kierunku elektronika, a także studiów I stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna.
W ramach programu ERASMUS MUNDUS w instytucie realizowany jest projekt EXTATIC, w którym
rozprawy doktorskie tworzy sześcioro doktorantów z UE.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

KIEROWNICTWO INSTYTUTU:
Zastępca Dyrektora ds. wojskowych
płk dr inż. Wiesław Piotrowski
Zastępca Dyrektora ds. kształcenia
dr inż. Mirosław Szczurek
Zastępca Dyrektora ds. naukowych
prof. dr hab. inż. Jan Jabczyński

STRUKTURA WYDZIAŁU:
ZAKŁAD TECHNIKI LASEROWEJ

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA INSTYTUTU OBEJMUJE PRACE W OBSZARACH:
•techniki i technologii laserowej, w szczególności nowych ośrodków laserowych, laserów pompowanych
diodami półprzewodnikowymi, przestrajalnych laserów na ciele stałym, laserów gazowych
•techniki termowizyjnej obejmującej: teletermodetekcję, aplikacje wojskowe urządzeń termowizyjnych, metrologię elementów i urządzeń podczerwieni
•optoelektronicznych systemów sterowania obiektami,
w tym systemów kierowania ogniem, pokładowych
systemów analizy danych, głowic śledzących
•trenażerów, dalmierzy, oświetlaczy i symulatorów
laserowych
•detekcji materiałów wybuchowych oraz skażeń
chemicznych i biologicznych

•wykrywania, rozpoznania, identyfikacji i śledzenia celów
•metrologii optoelektronicznej
•oddziaływania promieniowania laserowego z materią
•techniki THz
•nanotechnologii
•plazmoniki
•techniki światłowodowej
•technologii elementów i zespołów optycznych i optoelektronicznych
•biofotoniki
•inżynierii biomedycznej.

ZAKŁAD TECHNOLOGII OPTOELEKTRONICZNYCH
ZAKŁAD SYSTEMÓW OPTOELEKTRONICZNYCH
ZAKŁAD TECHNIKI PODCZERWIENI I TERMOWIZJI
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE
CENTRUM INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

W Instytucie Optoelektroniki działa akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze w zakresie optoelektroniki.

www.ioe.wat.edu.pl; tel.: 261 839 430
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KULTYWOWANIE TRADYCJI
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Uroczyste wręczenie broni

Przysięga podchorążych

Inauguracja roku akademickiego

Promocja oficerska
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

KULTYWOWANIE TRADYCJI

Półmaraton Komandosa

MegaWAT

Dzień Podchorążego

Bal Podchorążego
www.wat.edu.pl

29

OFERTA EDUKACYJNA

W ofercie edukacyjnej Akademii znajdują się: studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), trzeciego stopnia (doktoranckie), a także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i językowe.
Akademia kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych w specjalnościach technicznych. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera i są mianowani na pierwszy stopień
oficerski - podporucznika. Ponadto wszystkim zainteresowanym kandydatom, Akademia oferuje studia cywilne na wymienionych trzech poziomach wg zasad ustalonych przez zapisy Procesu Bolońskiego,
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. Studia cywilne
są studiami ogólnodostępnymi, bez zobowiązań wobec resortu Obrony Narodowej, umożliwiają uzyskanie
tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera lub magistra, a studia doktoranckie - stopnia
naukowego doktora.
Kształcenie w zakresie języków obcych, kultury fizycznej i szkolenia ogólnowojskowego realizują pozawydziałowe jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Studium
Szkolenia Wojskowego. O randze i renomie Akademii stanowi wysoko wykwalifikowana kadra dydaktycznonaukowa. Wojskowa Akademia Techniczna, jako uznana, ciesząca się dużą renomą uczelnia politechniczna,
współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi. Efektem tej
współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Uczelnia oddaje do dyspozycji studentów kampus akademicki obejmujący budynki o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz pełne zaplecze socjalno-bytowe, sportowo-rekreacyjne i kulturalne, w tym: domy studenckie, hotel akademicki, klub
studencki, bibliotekę, księgarnię, kino akademickie, boiska, korty i sale sportowe, krytą pływalnię, restauracje, kawiarnie. Klub WAT oferuje bogaty program kulturalno-oświatowy, organizuje spotkania i koncerty,
zapewnia możliwość wspólnego rozwijania zainteresowań kulturalnych.

NAUCZYCIELE AKADEMICCY
Proces dydaktyczny w Akademii zapewnia 930 nauczycieli akademickich
w tym:
•
•
•
•

90 profesorów
120 doktorów habilitowanych
450 doktorów
270 magistrów.

Dodatkowo w Akademii zatrudnionych jest ponad 200 pracowników naukowo-technicznych.
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KIERUNKI STUDIÓW
Akademia kształci w ponad 90 specjalnościach na ponad 20
kierunkach studiów zarówno o profilu ogólnoakademickim, jak
i praktycznym:
•
bezpieczeństwo narodowe
•
biogospodarka
•
budownictwo
•
chemia
•
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
•
elektronika i telekomunikacja
•
energetyka
•
geodezja i kartografia
•
informatyka
•
informatyka w medycynie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria kosmiczna i satelitarna
inżynieria materiałowa
kryptologia i cyberbezpieczeństwo
logistyka - profil ogólnoakademicki i praktyczny
lotnictwo i kosmonautyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
obronność państwa - profil praktyczny
zarządzanie
planowany do uruchomienia: biocybernetyka i inżynieria		
biomedyczna.

Studia podyplomowe dla osób cywilnych oraz na zamówienie MON.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

OFERTA EDUKACYJNA

UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH
Akademia posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora, w dyscyplinach naukowych:
Wydział Cybernetyki			
Wydział Elektroniki			
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wydział Mechaniczny			
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Wydział Nowych Technologii i Chemii
Instytut Optoelektroniki		

- informatyka, nauki o bezpieczeństwie
- elektronika, telekomunikacja
- budownictwo, geodezja i kartografia
- budowa i eksploatacja maszyn, mechanika
- budowa i eksploatacja maszyn, mechanika
- chemia, inżynieria materiałowa
- elektronika

oraz 9 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach naukowych:
Wydział Cybernetyki			
Wydział Elektroniki			
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wydział Mechaniczny			
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Wydział Nowych Technologii i Chemii
Instytut Optoelektroniki		

- informatyka
- elektronika, telekomunikacja
- geodezja i kartografia
- budowa i eksploatacja maszyn, mechanika
- mechanika
- inżynieria materiałowa
- elektronika

WAT uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej pracowników i studentów od roku
akademickiego 2002/2003. Od roku akademickiego 2014/2015 posiada Kartę ECHE i uczestniczy w programie Erasmus+. Posiada ponad 30 umów o wymianie w ramach Programu z uczelniami zagranicznymi. Umowy te obejmują uczelnie z państw takich jak: Austria, Belgia, Czechy,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Słowacja,
Turcja, Węgry, Włochy. Ponadto WAT uczestniczy w programach wymiany krajowej - MOST
i MOSTECH. Od 2005 roku WAT uczestniczy w programie MOSTECH, który umożliwia odbycie
części studiów poza uczelnią macierzystą przez studentów i doktorantów polskich uczelni technicznych, działający na podstawie porozumienia zawartego we Wrocławiu, 26 lutego 2005 r.,
przez uczelnie techniczne. Z kolei od 2014 roku WAT uczestniczy w programie MOST, którego
celem jest odbycie studiów przez semestr lub rok akademicki na jednej z 30 polskich uczelni.

www.wat.edu.pl
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ORGANIZACJE STUDENCKIE

Wojskowa
Akademia
Techniczna
Samorząd Doktorantów

Samorząd Studencki

Samorząd Doktorantów

www.studentwat.edu.pl

www.doktoranciwat.edu.pl

Koła Naukowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki
Koło Naukowe Chemików
Koło Naukowe „Cyberguru”
Koło Naukowe Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych
Koło Naukowe Elektroników
Koło Naukowe Energetyków
Koło Naukowe Fizyków
Koło Naukowe Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu
Koło Naukowe Logistyki Stosowanej
Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej
Koło Naukowe Optoelektroników
Koło Naukowe Studentów „Budownictwo”
Koło Naukowe Studentów Geodezji „Geopixel”
Koło Naukowe Studentów Inżynierii Materiałowej
Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki
Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych
Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia
Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych
Koło Naukowe Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania
Studenckie Koło Naukowe Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji
Studenckie Koło Naukowe „Strategia”

Koło Naukowe Elektroników

Koło Naukowe Energetyków
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

ORGANIZACJE STUDENCKIE

Inne organizacje studenckie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizacja Przyrodnicza WAT
Stowarzyszenie Studentów BEST WAT
Studencki Klub Modelarski WAT
Studencki Klub Rowerowy Voyager
Studenckie Koło Air Soft Guns „Grupa Taktyczna Szpon”
Studenckie Koło Fotograficzne
Studenckie Koło Historyczne
Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Studenckie Koło Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich
Studenckie Koło Sportów Zimowych
Studenckie Koło Żeglarskie
Uczelniana Organizacja „Woda, Ląd, Powietrze”

Studenckie Koło Historyczne - defilada w Puerto Rico na Haiti

Uczelniana Organizacja „Woda, Ląd, Powietrze”

Studenckie Koło Żeglarskie
www.wat.edu.pl
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UNIJNE I KRAJOWE PROGRAMY NA RZECZ KSZTAŁCENIA

Erasmus+ - program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Zwiększa możliwości współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego
i młodzieży. W programie promuje się tworzenie i rozwój europejskich sieci, zapewniając możliwości współpracy między zainteresowanymi stronami oraz wymianę i transfer wiedzy i know-how w różnych obszarach
dotyczących sportu i aktywności fizycznej. Erasmus+ to zdobywanie, uznawanie i poświadczanie umiejętności i kwalifikacji, upowszechnianie i wykorzystywanie wyników realizowanych projektów. Zapewnia otwarty
dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów opracowanych w ramach programu. Ma silny
wymiar międzynarodowy.
W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży uczestnicy będą realizować akcje: mobilność edukacyjna, współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcie w reformowaniu polityk. Kluczowa Akcja 1 - mobilność edukacyjna to: wyjazdy studentów w celu zrealizowania części
studiów w zagranicznej uczelni, w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy
absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów) oraz wyjazdy pracowników uczelni w celu
prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni lub w celach szkoleniowych. Nowym
działaniem są wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees). Studia za granicą to ważna pozycja w CV,
która świadczy o elastyczności i łatwym przystosowywaniu do nowego otoczenia.
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UNIJNE I KRAJOWE PROGRAMY NA RZECZ KSZTAŁCENIA

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW:

- program MOST dla studentów i doktorantów - cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z prawie trzydziestu polskich uczelni. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Jednym z największych
atutów programu jest to, że uczestnik MOST-u może tworzyć indywidualny plan zajęć. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku: od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja
na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).
Informacja: http://most.uka.edu.pl oraz na stronie j uczelni www.wat.edu.pl w zakładce: Kształcenie.

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW:

- to program wymiany studentów pomiędzy uczelniami technicznymi
całego kraju. Studenci korzystający z możliwości wyjazdu spędzają jeden semestr studiów w innej uczelni.
Podczas wyjazdu realizować można pełny program danego semestru tej uczelni lub program indywidualny.
Zaliczenie przedmiotów odbywa się w oparciu o punktację ECTS. Ideą porozumienia zawartego przez polskie
uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,
podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów studiów I i II stopnia. Koordynatorem Programu jest Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT).

www.wat.edu.pl
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INTEGRACJA ŚRODOWISK NAUKOWYCH

POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Głównmi celami Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa jest koordynacja i konsolidacja wysiłków przedstawicieli przemysłu, ośrodków badawczo-rozwojowych i nauki w obszarze rozwoju
technologii na rzecz bezpieczeństwa oraz realizacji strategicznych celów państwa.
KLUCZOWE ZADANIA
•
•
•
•
•
•

opracowanie długoterminowej wizji rozwoju priorytetowych obszarów technologii systemów bezpieczeństwa przez kluczowych przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych
mobilizacja i skupienie najważniejszych instytucji badawczych, przemysłowych, grup decyzyjnych
i grup użytkowników na poziomie narodowym i europejskim wokół kluczowych technologii systemów
bezpieczeństwa
inicjowanie i wdrożenie rozwoju technologii systemów bezpieczeństwa w perspektywie średnioi długofalowej
wypracowanie regulacji prawnych i standardów technologicznych
zwiększenie wsparcia finansowego nauki w tym obszarze ze strony przemysłu
wypełnienie luki pomiędzy nauką i przemysłem poprzez pokonywanie barier technologicznych
i pozatechnologicznych.

TEMATY GŁÓWNYCH OBSZARÓW BADAWCZYCH:
•
•
•
•
•
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systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych
materiały, podzespoły i struktury do systemów bezpieczeństwa
sensory do systemów monitoringu bezpieczeństwa
systemy zarządzania bezpieczeństwem
bezpieczeństwo systemów informacyjnych.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

INTEGRACJA ŚRODOWISK NAUKOWYCH

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) powstała w celu tworzenia zintegrowanych narzędzi
technologicznych i informatycznych, wspomagających działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Jednocześnie pozwala ona na zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorami nauki, badań i rozwoju oraz edukacji w zakresie
bezpieczeństwa. Projekty badawczo-rozwojowe PPBW stwarzają również możliwość skutecznego oddziaływania
na szeroko rozumiane bezpieczeństwo europejskie.
Misją PPBW jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania społeczeństwa poprzez wspieranie służb oraz
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek prawny RP w tworzeniu dedykowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych.
Bezpieczeństwo publiczne jest warunkiem wstępnym do prawidłowego rozwoju ekonomicznego, kulturowego
i intelektualnego każdego społeczeństwa. Niestety, nie jest ono dobrem, które raz osiągnięte trwa i przynosi stałe
korzyści. Bezpieczeństwo publiczne można scharakteryzować, jako nieustający proces budowania postaw społecznych, rozwiązań prawnych, kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz narzędzi technologicznych, pozwalających na skuteczne reagowanie i przeciwdziałanie starym i nowym formom zagrożeń.
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego została powołana w 2005 roku, jako miejsce dialogu pomiędzy użytkownikami końcowymi, światem naukowo-badawczym i administracją odpowiedzialną za finansowanie
badań. Z czasem PPBW stała się także platformą do budowania konsorcjów realizujących działania na rzecz tworzenia dedykowanych rozwiązań technologicznych i informatycznych, wspomagających działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. PPBW aktywnie uczestniczy także w pracach legislacyjnych poświęconych
tworzeniu odpowiednich regulacji prawnych, które umożliwiają faktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii,
będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Ponadto, poprzez prowadzone konsultacje i działania edukacyjne,
PPBW wspomaga proces budowania zaufania społecznego do nowych technologii z obszaru bezpieczeństwa.
Projekty badawczo-rozwojowe Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwarzają również możliwość skutecznego oddziaływania na szeroko rozumiane bezpieczeństwo europejskie.
Prace PPBW cieszą się aprobatą i wsparciem władz państwowych, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego są unikalną inicjatywą naukowo-badawczą w Unii
Europejskiej, wysoko ocenianą przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jednostki tworzące PPBW:
• Komenda Główna Policji
• Ministerstwo Sprawiedliwości
• Komenda Główna Straży Granicznej
• Służba Celna
• Uniwersytet w Białymstoku
• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
• Politechnika Poznańska
• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
• Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe
• Politechnika Gdańska
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
• Wojskowa Akademia Techniczna
• Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T.
Kościuszki.
Jednostki bezpośrednio współpracujące:
• Sąd Najwyższy oraz wybrane sądy RP
• Centralne Biuro Antykorupcyjne
• Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
• Centralny Zarząd Służby Więziennej
• 25. Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
• Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
• Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
• Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
• Gdański Park Naukowo-Technologiczny
• Polski Związek Niewidomych
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach
• Powszechne jednostki Prokuratury RP, wybrane Prokuratury Rejonowe, Okręgowe i Apelacyjne.
www.wat.edu.pl
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INTEGRACJA ŚRODOWISK NAUKOWYCH

KRAJOWE CENTRUM INŻYNIERII KOSMICZNEJ I SATELITARNEJ
Powstało w lutym 2013 roku, jako sieć naukowa mająca w założeniu skupiać wiodące ośrodki naukowe
związane z szeroko rozumianą eksploracją i poznawaniem kosmosu. Członkami-założycielami KCIKiS są
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Aktualnie do
KCIKiS poza ww. należą:
•
•
•
•
•
•
•

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Lotnictwa
Politechnika Warszawska
Akademia Obrony Narodowej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Politechnika Wrocławska

•
•
•
•
•
•

Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Gdańska
Instytut Optyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Łódzka.

Centrum powstało wraz z przystąpieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) z inicjatywą
skierowaną głównie aby:
• rozwinąć przemysłową część sektora kosmicznego w oparciu o sferę badawczą
• wykorzystać okres przejściowy w ESA (5 lat) do opanowania kilku priorytetowych dla Polski obszarów działalności kosmicznej, tak by dojść do poziomu 85-90% zwrotu geograficznego naszej składki
w ESA
• uruchomić narodowy program kosmiczny dla wspierania działalności badawczej i przemysłowej
w dziedzinach, w których chcemy być liderem
• odzyskać w jak największym stopniu polską składkę na działalność kosmiczną w UE,

•

•

udział w projektach podwójnego zastosowania (wojskowe i cywilne, w tej chwili priorytet wpisany do
Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego to
pierwszy polski satelita obserwacyjny)
komercjalizacja wyników prac naukowych (w tym zabezpieczanie praw autorskich np. do software’u, prawa własności intelektualnej, patenty itp.).

Aplikacje o projekty obejmowałyby przede wszystkim:
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
• Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP
– odrębny dział o sektorze kosmicznym)
• Ministerstwo Obrony Narodowej (MON)
• Program Innowacyjna Gospodarka (POIG)
• Europejską Agencję Kosmiczną (ESA, w tym zwłaszcza w ramach Task Force)
• Komisję Europejską.

a główne cele są ściśle związane z przemysłem:
• doprowadzenie do ścisłych i skutecznych związków z polskim przemysłem kosmicznym, także drogą
tworzenia spółek odpryskowych oraz transferu technologii, zapewniających szybkie wdrażanie rozwijanych w Centrum technologii i ich sprzedaż na rynku międzynarodowym
• komercjalizowanie prac badawczych w obszarze aplikacji: programy Galileo, Copernicus, Space Situational Awareness (SSA) i telekomunikacja satelitarna
• ustanowienie platformy współpracy z innymi polskimi ośrodkami badawczymi i uczelniami zapewniającej harmonijny rozwój całego sektora kosmicznego poprzez krajową sieć naukową otwartą na
partnerów zarówno naukowych, jak i przemysłowych.
Współpraca z partnerami z przemysłu obejmowałaby:
• technologie kosmiczne (budowa przyrządów i systemów satelitarnych, badania i wdrażanie nowych
materiałów i technologii, rozwój systemów naziemnych, w tym informatycznych)
• techniki satelitarne (nawigacja, telekomunikacja, systemy obserwacji Ziemi)
• kształcenie na studiach stopnia 1. (inżynierskie), 2. (magisterskie) oraz 3. (doktoranckie) – współpraca
uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki) oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia
38
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KRAJOWE CENTRUM ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ

NARODOWE CENTRUM KRYPTOLOGII

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego wraz z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych dostrzegając potrzebę podjęcia zorganizowanej współpracy w obszarze rozpoznania i walki elektronicznej, związanej z zamiarem prowadzenia przez nich w sposób ciągły wspólnych badań naukowych i prac
rozwojowych, utworzyły sieć naukową pod nazwą „Krajowe Centrum Rozpoznania i Walki Elektronicznej”.
Sieć naukowa ma charakter otwarty.

Oprócz odgrywającej ważną rolę międzynarodowej współpracy w rozwijaniu technologii obronnych, niezbędne są również własne, krajowe inicjatywy w tym względzie. Spośród wielu obecnie realizowanych, ważne są przede wszystkim te, które
swoimi rozwiązaniami instytucjonalnymi, umożliwiają koordynację wysiłków wielu podmiotów, zainteresowanych rozwijaniem określonej dziedziny technologii obronnych. Dla przykładu,
inicjatywą taką jest powołanie w czerwcu 2013 roku Narodowego Centrum Kryptologii, które jako państwowa jednostka budżetowa zrzesza najlepszych polskich kryptologów, a konsolidując kompetencje i zasoby resortu obrony narodowej w obszarze
kryptologii, realizować będzie ważne zadania dla bezpieczeństwa naszego państwa. W sytuacji, gdy wiele krajowych instytucji z powodu braku rozwiązań zaprojektowanych przez polskich
naukowców, produkowanych przez polskie firmy korzysta z urządzeń szyfrujących kupowanych w innych krajach, inicjatywa ta
ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa naszego państwa.

Sieć naukowa ma na celu:
• tworzenia warunków dla efektywnej współpracy naukowej, badawczej i rozwojowej pomiędzy Członkami Sieci w dziedzinie rozpoznania i walki elektronicznej
• wzmocnienia potencjału branży przemysłu obronnego poprzez współpracę z podmiotami przemysłowymi i efektywne realizowanie transferu technologii związanej z rozpoznaniem i walką elektroniczną
na rzecz gospodarki
• kształcenia nowej kadry w dziedzinie rozpoznania i walki elektronicznej
• konsolidacji i wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego Członków Sieci dla prowadzenia
badań, rozwoju i komercjalizacji w zakresie rozpoznania i walki elektronicznej
• wspólnego pełniejszego wykorzystania posiadanej infrastruktury, wymiany usług badawczych
i rozwojowych oraz korzystania z infrastruktury i aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć
Członków Sieci
• promocji oraz koordynacji projektów badawczych i rozwojowych z wykorzystaniem doświadczenia
Członków Sieci
• wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze rozpoznania i walki elektronicznej oraz
tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych
• łączenia i rozwijania zasobów oraz kompetencji z obszaru rozpoznania i walki elektronicznej w celu
efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem
innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy
• uzyskanie efektu synergii w celu zwiększenia zasobów wiedzy i umiejętności Członków Sieci.

SYGNAŁ
RADAROWY
NA OBRAZ
„ODCISKU
PALCA”
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Materiały, podzespoły i struktury do systemów bezpieczeństwa
Celem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest opracowanie specjalizowanych materiałów, podzespołów i struktur przeznaczonych do systemów bezpieczeństwa. Badania dotyczą między innymi materiałów
i konstrukcji osłon przed działaniem czynników rażących (uderzeniowych, radiacyjnych, chemicznych, biologicznych, termicznych) oraz materiałów i środków maskowania jak i pozoracji w zakresie widzialnym, termalnym
i radiolokacyjnym. W obszarze nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych dla systemów bezpieczeństwa prowadzone są prace nad stalami i stopami specjalnymi, materiałami kompozytowymi, intermetalami, materiałami nanokrystalicznymi, monokrystalicznymi, ciekłokrystalicznymi oraz amorficznymi, a także nad materiałami
„inteligentnymi”. Podjęte zostały również prace nad nowoczesnymi materiałami wysokoenergetycznymi, obejmującymi między innymi mało wrażliwe materiały wybuchowe, materiały inicjujące pobudzane laserowo, materiały miotające o programowalnym spalaniu, paliwa rakietowe do macierzowych silników rakietowych. Rozwijane są również metody analizy i niszczenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych, w tym ekologiczne
metody utylizacji amunicji.
Prowadzone są również prace nad systemami bezzałogowymi, w tym platformami naziemno-wodnymi
i powietrznymi wykorzystywanymi w sytuacjach kryzysowych. Ponadto realizowane są badania nad systemami
naprowadzania i przenoszenia głowic bojowych.

rowe (aktywne i pasywne pasm VHF ÷ mm), optoelektroniczne (aktywne i pasywne pasm UV ÷ IR), akustyczne (pasywne
i aktywne) oraz magnetyczne.
W zakresie technologii radarowych najważniejszymi zagadnieniami naukowo-badawczymi są problemy modelowania
środowiska propagacji, przetwarzania informacji w systemach
radarowych, opracowanie systemów nadawczo-odbiorczych
na ciele stałym, badania zintegrowanych systemów antenowych oraz specjalne zastosowania radarów (np. systemy SAR).
Prace badawcze nad czujnikami optoelektronicznymi do monitoringu bezpieczeństwa dotyczą macierzy detekcyjnych do kamer termowizyjnych IV generacji, multispektralnych systemów
zobrazowania i przekazu informacji, pasywnych, odpornych na
zakłócenia termalne systemów wykrywających, ostrzegających, śledzących i naprowadzających, laserowych aktywnych
systemów zakłócających oraz układów do zdalnej detekcji skażeń chemicznych i biologicznych.
W zakresie zintegrowanych, wieloczujnikowych systemów rozpoznania i identyfikacji prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w zakresie systemów rozpoznania i identyfikacji obiektów o niskiej skutecznej powierzchni rozproszenia, systemów
rozpoznania i identyfikacji niebezpiecznych substancji, systemów wykrywania min i improwizowanych ładunków wybuchowych – IED, systemów rozpoznania, identyfikacji i walki elektronicznej przystosowanych do przenoszenia przez platformy
bezzałogowe, a także urządzeń biometrycznych stosowanych
do ochrony obiektów i informacji.
Celem nadrzędnym prac realizowanych w tym obszarze jest
rozwój technologii, które usprawnią wszystkie fazy procesu
kierowania i dowodzenia (tj. obserwacji, orientacji, decyzji
i działania) ukierunkowane na interoperacyjność, mobilność,
elastyczność i precyzję. Dominacja internetu i technologii internetowych oraz powstanie sieci informacyjnych pozwalających
na integrację systemów komunikacji na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym umożliwi efektywne wdrażanie
idei sieciocentryczności.

Sensory do systemów monitoringu bezpieczeństwa
Prace badawcze obejmują zagadnienia analizy, projektowania, wykonania i integracji czujników stosowanych
w systemach monitorowania bezpieczeństwa. W głównym obszarze zainteresowań znajdują się czujniki rada-

Systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych
Priorytet obejmuje prace badawcze w zakresie systemów wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych (klęskach żywio-

Obszary działalności – priorytety naukowo-badawcze
Główne obszary zainteresowań naukowo-badawczych Centrum obejmują następujące priorytety:
• materiały, podzespoły i struktury do systemów bezpieczeństwa
• sensory do systemów monitorowania bezpieczeństwa
• systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych
• systemy zarządzania bezpieczeństwem
• bezpieczeństwo systemów informacyjnych w cyberprzestrzeni.
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łowych, katastrofach przemysłowych, zagrożeniach militarnych, terrorystycznych i porządku publicznego oraz
zagrożeniach infrastruktury informatycznej, energetycznej, finansowej i przemysłowej), a także problematykę
integracji systemów wczesnego ostrzegania z systemami reagowania kryzysowego, systemami kierowania
oraz dowodzenia. Ponadto w obszarze tym rozwijane są metody monitoringu, oceny bezpieczeństwa pracy oraz
określania pozostającego czasu eksploatacji elementów i struktur instalacji energetycznych, ciepłowniczych,
hydrotechnicznych, chemicznych i petrochemicznych, a także metody diagnozowania stanu technicznego układów inżynierskich (nieniszczące wykrywanie defektów materiałowych, metody modelowania i identyfikacji
układów technicznych, inteligentne metody monitorowania stanu technicznego).
Prowadzone są również prace dotyczące procedur projektowania urbanistycznego, architektonicznego oraz
konstrukcyjnego budynków publicznych w aspekcie ich bezpieczeństwa i metod usuwania katastrofalnych skutków awarii.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem
Podstawowe cele naukowo-badawcze w tym obszarze obejmują:
• gromadzenie wiedzy na temat zagrożeń i obiektów wymagających ochrony
• ustalenie programów prewencji w zakresie medycyny, ochrony środowiska i zabezpieczenia niezbędnych
środków
• stworzenie systemów wspomagających usuwanie sytuacji kryzysowych.
Główne kierunki prac wdrożeniowych dotyczą między innymi rozwoju środków łączności dla systemów zarządzania bezpieczeństwem, w tym opracowanie bezpiecznego, samoadaptacyjnego systemu łączności, dowodzenia (kierowania), orientacji przestrzennej i lokalizacji dla ratownictwa, żołnierzy i oddziałów antyterrorystycznych. Prowadzone są również prace nad rozwojem polskiego środowiska programowego klasy GIS do tworzenia
zautomatyzowanych systemów kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego oraz oprogramowania
użytkowego dla zautomatyzowanych stanowisk kierowania hierarchicznego, zintegrowanego systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Ważnym obszarem badawczym jest integracja rozproszonych systemów
modelowania i symulacji w procesie szkolenia oraz kierowania i dowodzenia. Do istotnych zagadnień badawczo-projektowych należy opracowanie zintegrowanego systemu komputerowego wspomagania doskonalenia
zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania hierarchicznego systemu ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej.
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych w cyberprzestrzeni
Celem priorytetu jest opracowanie kompleksowych mechanizmów zabezpieczania informacji przesyłanych
w przewodowych i bezprzewodowych sieciach teleinformatycznych, stanowiących element każdego systemu
informacyjnego. Wymagania dotyczące interoperacyjności oraz kompatybilności stosowanych rozwiązań wymuszają również opracowanie zasad bezpiecznej transmisji informacji na styku systemów heterogenicznych.
Wyniki prowadzonych analiz powinny być zastosowane do opracowania kryteriów, według których należy stosować dostępne techniki zabezpieczenia przesyłanych danych w systemach informacyjnych. W rezultacie prace
te powinny prowadzić do:
• opracowania narodowego algorytmu kryptograficznego
• opracowania mechanizmów szyfrowania informacji i transmisji
• opracowania zasad doboru protokołów komunikacyjnych (transmisyjnych) i architektury bezpieczeństwa

•
•
•
•

z uwzględnieniem tych protokołów oraz wymagań na interoperacyjność rozwiązań
oceny i weryfikacji istniejących protokołów bezpieczeństwa pod względem odporności na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
oceny i weryfikacji zawansowanych technik modulacji pod
względem bezpiecznej transmisji danych
opracowania technik zabezpieczenia przed ulotem informacji
oceny i weryfikacji metod kodowania w komunikacji
wąskopasmowej i szerokopasmowej pod względem bezpiecznej transmisji danych.

Struktura organizacyjna Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa:
Centra Doskonałości
• CD-139 OptoSec – Optoelektroniczny Monitoring Bezpieczeństwa
• CD-162 Kryptologia
• CD-295 Nowe materiały dla fotoniki.
Centralne Wojskowe Laboratoria Badawcze:
• Laboratorium Kryptologii
• Laboratorium Optoelektroniki
• Laboratorium Pojazdów Mechanicznych
• Laboratorium Badań Materiałowych
• Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
• Laboratorium Rozpoznania Elektromagnetycznego
ELINT
• Laboratorium Techniki Podczerwieni i Termowizji
• Laboratorium Badań Napędów Lotniczych
• Laboratorium Modelowania, Symulacji i Wspomagania
Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych.
Centra naukowo-badawcze:
• Centrum Awioniki i Uzbrojenia
• Centrum Obrony przed Bronią Masowego Rażenia
• Centrum Biometrii
• Centrum Geomatyki – Laboratorium Referencyjne GPS
• Centrum Lidarowe.
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CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Centrum Transferu Technologii WAT rozpoczęło swą działalność dnia 1 lutego 2013 roku i jest ogólnouczelnianą jednostką ds. zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych opracowywanych w WAT.
W zakresie działania Centrum Transferu Technologii leży inicjowanie oraz koordynacja przedsięwzięć
mających na celu lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Akademii, szkolenie pracowników i studentów w obszarze zarządzania własnością intelektualną oraz gromadzenie i transfer wyników prac naukowych do gospodarki. CTT obejmuje organizacyjną, merytoryczną i formalno-prawną pieczę
nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych WAT w zakresie działalności wynalazczej, w tym także zawierania umów wdrożeniowych, licencyjnych i udostępniania know-how, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki.
Poszczególne działania CTT WAT prowadzone są przez dwa uzupełniające się Zespoły:
ZESPÓŁ TRANSFERU TECHNOLOGII I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ:
• gromadzenie informacji dotyczących dóbr intelektualnych (informacje o wytworzonych technologiach, wdrożeniach, uzyskanych patentach)
• promocja oferty badawczej i technologicznej WAT wśród przedsiębiorców i inwestorów
• usługi w zakresie kreowania i moderowania współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi
a przedstawicielami przemysłu w tym: pozyskiwanie partnerów do projektów; organizacja spotkań,
seminariów, warsztatów i konferencji mających na celu tworzenie partnerstw
• obsługa organizacyjna i formalno-prawna przygotowania oraz zawierania umów i porozumień
o współpracy z przemysłem i innymi organizacjami
• organizacja i prowadzenie szkoleń oraz konsultacji w zakresie: zarządzania własnością intelektualną, transferu wiedzy i technologii, komercjalizacji, kreowania innowacji
• pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania na innowacyjne projekty, w tym: fundusze
europejskie (strukturalne oraz ramowe), krajowe programy rządowe, inwestorzy prywatni typu venture/seed capital i anioły biznesu.
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ZESPÓŁ OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

•
•
•
•

pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej
oraz wsparcie w zakresie skutecznej komercjalizacji efektów prac naukowo-badawczych
pomoc w zakresie opracowania i wdrożenia indywidualnych procedur zarządzania własnością intelektualną w konkretnej instytucji
pomoc w zarządzaniu procesem obrotu praw własności intelektualnej
prowadzenie szkoleń i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej.
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CENTRUM INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Wzmocnienie potencjału branży inżynierii biomedycznej poprzez tworzenie sieci współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i instytucjami, to zasadnicze cele powołanego Centrum
Inżynierii Biomedycznej.
2 października 2012 r. 15 instytucji, organizacji i przedsiębiorstw podpisało umowę powołania Klastra
Centrum Inżynierii Biomedycznej. Cele Klastra są rozległe. Ma on wspierać przedsiębiorczość i innowacyjność w obszarze inżynierii biomedycznej oraz tworzyć warunki dla skutecznej komercjalizacji wyników prac
badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych. We wspólnej działalności istotne jest
przede wszystkim łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji w tym obszarze wiedzy. Istotnym założeniem jest koncentracja badań naukowych w zakresie inżynierii biomedycznej, a także integracja działalności
organizacji badawczych, przedsiębiorstw, agencji, stowarzyszeń oraz władz regionalnych. Warto również
wspomnieć o celu, jakim jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających
w tej właśnie branży.
Zasadniczym elementem działalności powołanej instytucji jest wprowadzanie nowych technologii
w zakresie inżynierii biomedycznej na polski rynek: udostępnianie członkom Klastra infrastruktury (laboratoriów i aparatury badawczej), poszukiwanie nowych rynków, organizacja warsztatów, szkoleń, prowadzenie
konsultacji, a także tworzenie baz danych. Warto dodać, że Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej ma charakter otwarty, co stanowi o jego elastyczności i gotowości do poszerzania swojej działalności i współpracy.
Członkowie-założyciele klastra to: Pol-Spec-Tech-Service" Sp z o.o., Comarch S.A., Zakład Produkcji
Sprzętu Medycznego RAVIMED Sp z o.o., Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT" Sp z o.o.,
GEOTRONICS Polska Sp z o.o., PIMCO Sp z o.o., ITTI Sp z o.o., BALTON Sp z o.o., SUMER Sp z o.o., ACCURO
Sp z o.o., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojskowy
Instytut Higieny i Epidemiologii , Polska Fundacja Promocji Kadr oraz nasza Akademia, jako inicjator oraz
koordynator tego przedsięwzięcia. Ponadto do kalstra przystąpiły: CUBE.ITG SA, Doppler Sp. z o.o., Bio Health Protection Sp. z o.o., TAURUS Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska SA, Instytut Fizyki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Otwocku im. prof. A Grucy.
W dniu 6 lipca 2015 roku Wojskowej Akademii Technicznej jako Koordynatorowi Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej, przyznano międzynarodowy certyfikat „European Cluster Excellence Initiative Bronze
Label Certificate” (Brązowa Odznaka Doskonalenia Jakości Zarządzania Klasterem). Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej jest jednym z dziewięciu w Polsce, które otrzymały
międzynarodowy certyfikat jakości. Instytucją certyfikującą był Międzynarodowy Instytut Technologicznej

Współpracy Klastrów w Berlinie, który na podstawie analizy
i porównania klastrów działających w Europie, Ameryce oraz
Azji i Afryce Północnej, wydaje certyfikat najlepszym z nich.
Decyzja Instytutu jest dla nas i naszych kooperantów wyróżnieniem potwierdzającym jakość zarządzania w Klastrze,
a także kolejnym krokiem w realizacji wartości Klastra w ramach statusu Krajowego Klastra Kluczowego.
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CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH

Celem działania Centrum jest inicjowanie i realizacja wspólnie z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nowych technologii energetycznych, energetyki niekonwencjonalnej, automatyzacji energetyki, nowych technologii wydobywczych górnictwa wiertniczego.
W ramach działalności Centrum głównym kierunkiem badań jest rozwój innowacyjnych metod energetyki niekonwencjonalnej. Należą do nich przede wszystkim: opracowanie oryginalnej metody wydobycia gazu
z łupków oraz pozyskiwania ciepła z głębokich odwiertów.
Pierwsza z nich jest metodą sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2
z poziomych odwiertów małośrednicowych, wykonanych w pojedynczym odwiercie poziomym, która została
zgłoszona do Urzędu Patentowego Polskiego i Europejskiego.
Opracowanie podstaw technologii wydobycia według tej metody jest przedmiotem projektu opracowanego we współpracy z PGNiG, w konsorcjum z AGH oraz Politechniką Warszawską zgłoszonego do NCBiR
w ramach konkursu „Blue-Gas II”.
W nowo powstałym Laboratorium CZTE zostały przeprowadzone pierwsze eksperymenty potwierdzające skuteczność metody. Laboratorium Centrum Zaawansowanych Technologii Energetycznych WAT zostało
wyposażone w aparaturę do badań szczelinowania skał ciekłym CO2. Nowe Laboratorium było wizytowane
przez szereg znamienitych gości m.in. delegację Parlamentarzystów z Francji oraz Posłów Parlamentu Europejskiego.
Jednym z kluczowych kierunków badań Centrum jest również opracowanie oryginalnej metody eksploatacji ciepła z głębokich pokładów gorących suchych skał tzw. HDR (Hot Dry Rocks). Nawiązanie współpracy
w tym obszarze badań, szczególnie z takimi ośrodkami jak PGNiG oraz AGH, ma na celu opracowanie projektu, który byłby realizowany przez zawiązane w tym celu konsorcjum. Na spotkaniu w PGNiG poczyniono
wstępne ustalenia w tym zakresie.
Spośród innych ważnych kierunków badań Centrum wymienić należy działania w temacie tzw. „Zielonej
Energii” i wykorzystania doświadczenia firmy Laveraged Green Energy., z którą podpisano stosowne porozumienie o współpracy.
Wspomnieć należy również o współpracy WAT z AGH oraz innymi znaczącymi ośrodkami badawczymi
w Polsce, m. in. Instytutem Nauk Geologicznych PAN, Instytutem Geofizyki PAN, Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Informatyki Politechniki Warszawskiej w ramach projektu, którego
celem jest zbudowanie, wdrożenie i rozwój zintegrowanego inteligentnego systemu zarządzania ryzykiem
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w poszukiwaniach złóż (zwłaszcza niekonwencjonalnych)
węglowodorów oraz innych kopalin.
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OPTOLAB – NOWE LABORATORIA BADAWCZE WAT
W marcu 2013 roku w Wojskowej Akademii Technicznej powstały kolejne, unikalne laboratoria badawcze umożliwiające zaawansowane i kompleksowe badania w obszarze wytwarzania, detekcji i wykorzystania promieniowania optycznego w szerokim zakresie spektralnym od ekstremalnego ultrafioletu do dalekiej
podczerwieni. Nowe laboratoria uzupełniają i poszerzają posiadany już potencjał badawczy Instytutu Optoelektroniki WAT. Wyniki badań znajdą praktyczne zastosowanie w przemyśle, medycynie, inżynierii materiałowej, energetyce, badaniach i monitoringu środowiska, systemach ochrony, służbach granicznych, policji,
wojsku i w wielu innych dziedzinach. Laboratoria utworzone zostały w ramach projektu: „OPTOLAB rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej” dofinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu powstało 6 laboratoriów optoelektronicznych:
• Laboratorium Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią
• Laboratorium Detekcji Promieniowania Optycznego
• Laboratorium Laserów Bliskiej i Średniej Podczerwieni
• Laboratorium Lidarowe
• Laboratorium Systemów Bezpieczeństwa
• Laboratorium Techniki Podczerwieni i Termowizji.

www.wat.edu.pl
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CENTRUM GEOMATYKI STOSOWANEJ
Centrum Geomatyki Stosowanej (CGS) nieformalnie
rozpoczęło działalności w roku 2001, kiedy pojawiły się
pierwsze pomysły niestandardowego podejścia do nowoczesnej geodezji. Chodziło nie tylko o szeroki zakres
pomiarów geodezyjnych, ale również modelowanie i matematyczny opis zjawisk fizycznych im towarzyszących
oraz interdyscyplinarne podejście do badań.
Obecnie Centrum Geomatyki Stosowanej jest interdyscyplinarnym zespołem badawczym koncentrującym
się na problematyce opracowywania obserwacji GNSS
oraz na wykorzystaniu wyników analiz do badań w wielu
dyscyplinach nauki oraz wdrożeniach przemysłowych.
Tematyka prac związana jest z szeroko pojętymi naukami o Ziemi, stąd większość członków zespołów badawczych jest pracownikami Wydziału Inżynierii Lądowej
i Geodezji.
Jednym z najważniejszych kierunków prowadzonych prac jest wyznaczanie i konserwacja geodezyjnego
układu odniesienia ETRF2000 na poziomie regionalnym
i krajowym.
Od 2009 roku CGS prowadzi jedno z Lokalnych Centrów Analiz europejskiej sieci EPN (EUREF Permanent
Network). Zadaniem MUT LAC jest cotygodniowe opracowywanie obserwacji zebranych z ponad 100 stacjoKlaster komputerowy FENIX II
narnych stacji GNSS (Global Navigation Satellite System) rozmieszczonych na terenie całej Europy. Sieć MUT
LAC jest największą ze wszystkich podsieci EPN, a stacje wchodzące w jej skład rozmieszczone są na terenie
całego kontynentu, co oznacza, że pełni ona szczególna rolę - pozwala na połączenie podsieci o charakterze
lokalnym w jedną całość (obliczenia mają charakter rozproszony).
CGS odgrywa także znacząca rolę w projekcie dotyczącym tzw. reprocessingu danych GNSS, czyli ponownego opracowania danych archiwalnych przy wykorzystaniu najnowszych modeli, narzędzi i strategii obliczeniowych. Wyniki pierwszej edycji projektu (tzw. repro1) pozwoliły na uzyskanie jednolitych szeregów czasowych współrzędnych wszystkich stacji w efekcie najbardziej wiarygodnego ich położenia.
Od czerwca 2013 roku zespół CGS prowadzi także Centrum Łączenia Analiz EPN (Analysis Combination
Centre, ACC). EPN ACC łączy rozwiązania tygodniowe, dobowe i subdobowe w ostateczne rozwiązanie regionalne (europejskie). Jednym z zadań ACC jest także opracowywanie odpowiedniej strategii łączenia oraz
nadzorowanie strategii obliczeniowej EPN. Łączenie rozwiązań wykonywane jest przy pomocy oprogramowania ADDNEQ2 Bernese 5.2 na podstawie rozwiązań zapisanych w plikach SINEX (Solution Independent
Exchange Format). Współrzędne z rozwiązania skumulowanego stanowią jeden z podstawowych produktów
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EPN – oficjalną realizację systemu ETRS89 wykorzystywaną
w większości krajów europejskich.
CGS prowadzi również analizy obserwacji GNSS gromadzonych przez polskie stacje GNSS: zarówno te należące do państwowego systemu ASG-EUPOS nadzorowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, jak również
stacje będące własnością podmiotów prywatnych. Prace te
stanowią wsparcie dla działań GUGiK związanych z konserwacją ETRF2000 na terenie Polski a niezależna kontrola poprawności działania stacji zapewnia większą wiarygodność
świadczonych usług. Działalność ta ma bezpośrednie przełożenie na przemysł i gospodarkę, czego dowodem jest podpisana w styczniu 2015 roku umowa wdrożeniowa z firmą
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
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Leica Geosystems – właścicielem sieci stacji referencyjnych SmartNet Poland. Oprócz
działalności z zakresu konserwacji układu odniesienia CGS angażuje się także w badania
dotyczące atmosfery, w szczególności wykorzystania wyników opracowania obserwacji
GNSS dla celów meteorologicznych (uczestnictwo w Akcji COST „Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and
climate (GNSS4SWEC)”). Członkowie CGS aktywnie uczestniczą w pracach wszystkich
trzech Grup Roboczych Akcji koordynując powstawanie nowych centrów obliczeniowych,
prowadząc badania z zakresu modelowania opóźnienia troposferycznego oraz prowadząc analizy mające na celu zastosowanie wyników opracowania GNSS do badań klimatycznych. CGS operacyjnie wyznacza numeryczną prognozę pogody przy wykorzystaniu
modelu WRF (http://www.cgs.wat.edu.pl/wrf/).
Zespół CGS zaangażowany jest w prace prowadzone w oparciu o międzynarodowy
projekt EPOS (European Plate Observing System) dotyczący integracji infrastruktury
badawczej nauk o Ziemi. Projekt jest uwzględniony na Mapie Drogowej ESFRI (European
Strategy Forum on Research Infrastructures) z grudnia 2008 oraz Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej z 2011 roku. Zespół prowadzi badania nad możliwością
wiarygodnego wykorzystania obserwacji GNSS w badaniu naprężęń litosfery Ziemi w granicach terytorialnych
Polski. W ramach projektu w CGS budowane jest także
polskie repozytorium danych GNSS, stając się tym samym
interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym wspierającym badania prowadzone m.in. przez geologów i geofizyków.
Staraniem członków CGS w lutym 2013 roku powstało
Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej jako
sieć naukowa mająca w założeniu skupiać wiodące ośrodki naukowe związane z szeroko rozumianą eksploracją
i badaniami kosmosu. Członkami-założycielami KCIKiS
są Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Centrum powstało
wraz z przystąpieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) z inicjatywą skierowaną głównie aby rozwinąć przemysłową część sektora kosmicznego w oparciu
o sferę badawczą,
Z inicjatywy członków CGS w 2014 roku został utworzony Klaster Inżynierii Kosmicznej, który wspomaga
działanie i powiązania korporacyjne nauki, biznesu i administracji w zakresie rozwijania technologii kosmicznych
i satelitarnych.
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CENTRUM ROBOTÓW MOBILNYCH WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Centrum Robotów Mobilnych WAT (CRM WAT) zostało powołane decyzją Rektora Wojskowej Akademii
Technicznej z 11 października 2013 r. Powstało ono na
bazie Instytutu Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego i integruje obecnie specjalistów z:
• Wydziału Cybernetyki
• Wydziału Elektroniki
• Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
• Instytutu Optoelektroniki.
Jest ono interdyscyplinarnym zespołem zadaniowym, dysponującym szerokim zakresem kompetencji
w dziedzinie bezzałogowych platform lądowych. Dzięki
integracji wiedzy i doświadczenia naukowców różnych
specjalności, może ono w sposób kompleksowy podejmować wyzwania projektowe dotyczące robotów mobilnych i ich podsystemów. Do głównych obszarów specjalizacji należą:
• zagadnienia konstruowania układów jezdnych
i napędowych
• zagadnienia konstruowania manipulatorów
• automatyzacja procesów sterowania
• nowe technologie w zakresie sensorów rozpoznania pola walki
• systemy zdalnego kierowania i wykonywania
prac
• systemy wizyjne
• systemy łączności.
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Posiadana baza laboratoryjna pozwala na weryfikację efektów prac konstrukcyjnych, testowanie rozwiązań
komercyjnych oraz na prowadzenie badań funkcjonalnych i kwalifikacyjnych.
W każdym z tych obszarów CRM WAT jest przygotowane do świadczenia usług na rzecz zleceniodawców

zewnętrznych. Możliwe jest też wykonywanie ekspertyz
oraz opracowywanie opinii i studiów wykonalności.
Integralną częścią działalności jest również inicjowanie i włączanie się do prac badawczych i badawczo-rozwojowych, w ramach krajowych, europejskich oraz
międzynarodowych programów badawczych.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
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CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI

Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania funkcjonującą w strukturze Wydziału Logistyki.
CCJ jest kontynuatorem dorobku Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania powołanego przez
Ministra Obrony Narodowej w dniu 8 stycznia 2002 r. do oceny systemów zarządzania jakością
na zgodność z sojuszniczymi publikacjami zapewnienia jakości AQAP.
Certyfikujemy:
•
systemy zarządzania jakością dostawców uzbrojenia i sprzętu wojskowego zgodnie
z NATO-wskimi publikacjami standaryzacyjnymi AQAP w ramach podstawowych zadań akademii
zgodnie ze statutem WAT zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej
•
systemy zarządzania: PN-EN ISO 9001 (QMS), PN-EN ISO 14001 (EMS), PN-N 18001 (BHP), BS OHSAS 18001 (OHSAS), PN-EN ISO 22000 (FSMS), PN-ISO/IEC 27001
(ISMS) – akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 057
•
system ekozarządzania i audytu (weryfikacja EMAS) zgodnie z Rozporządzeniem nr 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 r. (EMAS)
•
towarzystwa klasyfikacyjne statków zgodnie z wymaganiami QSCS w ramach uznania IACS (International Association of Classification Societes)
•
wewnętrzny system kontroli (WSK) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2013 r.
•
inne systemy zarządzania GMP, SZRK, BCMS, SZE, itd.
Szkolimy w obszarach związanych z wyżej wymienionymi systemami zarządzania.
Organizujemy seminaria, sympozja, konferencje, kongresy, w tym międzynarodowe, poświęcone różnym aspektom systemów zarządzania.

XIII Międzynarodowy Kongres Naukowy "PROBLEMATYKA
NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE
INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ"

www.wat.edu.pl
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SPECJALISTYCZNE LABORATORIA BADAWCZE WAT
Laboratorium Laserów Ciała Stałego
Kierunki badań realizowanych w laboratorium obejmują: lasery ciała stałego pompowane diodowo oraz
lampowo (lasery erbowe, neodymowe, holmowe, tulowe), układy laserowe do diagnostyki i terapii medycznej
z laserami ciała stałego i półprzewodnikowymi, badanie oddziaływania promieniowania laserowego z tkankami biologicznymi, opracowanie i badania właściwości laserów i wzmacniaczy światłowodowych generujące
promieniowanie w zakresie widmowym bliskiej i średniej podczerwieni, światłowodowe generatory supercontinuum oraz konstrukcję układów zasilania i sterowania parametrami źródeł laserowych.

Laboratorium Oddziaływania Promieniowania Laserowego
z Materią
Tematyka badawcza zespołu koncentruje się na wytwarzaniu,
badaniu własności i wykorzystaniu miękkiego promieniowania rentgenowskiego (SXR) oraz skrajnego nadfioletu (EUV) emitowanego
z wysokotemperaturowej plazmy laserowej. W zespole opracowano
szereg oryginalnych rozwiązań impulsowych zaworów gazowych,
umożliwiających wytwarzanie tarcz gazowych o zróżnicowanych
parametrach.

Laboratorium Optyki Laserów
Podstawowa tematyka badawcza Laboratorium Optyki Laserów (ZOL) obejmuje fizykę i technikę laserów
na objętościowych ośrodkach czynnych (monokryształach lub ceramice): Nd:YAG, Nd:YV04, Nd:YAP, Nd:YLF, Yb:YAG, Yb:LuAG, Tm:YLF, Ho:YAG, Ho:YLF, Cr:ZnSe, Er:YAG i in., pompowanych wiązkami światła (generowanymi przez diody laserowe lub inne typy źródeł promieniowania laserowego), emitujących w obszarze
widzialnym i bliskiej podczerwieni. Opracowaliśmy w ostatnich latach oryginalne konstrukcje impulsowych
generatorów parametrycznych, laserów ramanowskich, laserów hybrydowych, impulsowych laserów pracujących w reżimach przełączania wzmocnienia, przełączania strat oraz synchronizacji modów.
Laboratorium Zastosowania Laserów
Utylitarne zastosowanie układów laserowych w połączeniu ze znajomością fizyki oddziaływania promieniowania laserowego z materią stanowią główny kierunek prac prowadzonych w laboratorium. Numeryczne
modelowanie oddziaływania impulsowego promieniowania laserowego z materią pozwala na lepsze zrozumienie prowadzonych badań modyfikacji warstw wierzchnich metali i ich stopów, wytwarzanie faz intermetalicznych, a także usuwania nawarstwień z dzieł sztuki, pożółkłych werniksów z obrazów, farb i tlenków z metali.

50

Laboratorium Laserowej Teledetekcji
Wykorzystanie własności promieniowania, generowanego
głównie przez źródła laserowe, w urządzeniach przeznaczonych
dla potrzeb wojska jest jednym z podstawowych zadań laboratorium. W ramach tych zadań mieści się obecnie realizowany projekt
dotyczący laserowego systemu rozpoznania elementów terenu i ich
własności fizyko-chemicznych dla potrzeb platform bezzałogowych.
Laboratorium Technologii Optycznych
Laboratorium prowadzi badania materiałów i podzespołów
laserowych oraz zajmuje się zastosowaniami układów laserowych
w urządzeniach dla wojska i przemysłu. W laboratorium zostały
opracowane technologie elementów laserowych, konstrukcje głowic laserowych i mikrolaserów z pasywną modulacją dobroci.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
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Laboratorium Metrologii Laserowej
Laboratorium posiada możliwości wzorcowania mierników energii i mocy promieniowania laserowego, wyznaczania klas bezpieczeństwa urządzeń laserowych, pomiaru współczynnika transmisji oraz charakterystyk
kamer termowizyjnych i przyrządów noktowizyjnych. Aparatura objęta systemem jakości umieszczona jest
w oddzielnych klimatyzowanych pomieszczeniach, które posiadają ciągły monitoring warunków atmosferycznych.
Laboratorium Spektroskopii Optycznej
Laboratorium zajmuje się systemami detekcji śladowych ilości gazów wykorzystującymi lasery kaskadowe
oraz analizą materiałów biologicznych (bakterie, grzyby, pyłki roślinne), pyłowych i gazowych zanieczyszczeń
atmosfery, paliw płynnych a także wykrywaniem wczesnych zmian próchnicowych za pomocą metod optycznych. Celem nadrzędnym prowadzonych badań jest zwiększenie wykrywalności niebezpiecznych materiałów
chemicznych oraz skażeń biologicznych i chemicznych.
Laboratorium Biochemii
Od kilkunastu lat podstawowy kierunek badań w laboratorium związany jest z fotodynamiczną metodą diagnozy i terapii chorób nowotworowych, jej rozwojem i bezpośrednim wykorzystaniu w lecznictwie onkologicznym. W ostatnim czasie opracowano syntezę nowej klasy fotouczulaczy (diamino-kwasowe protoporfiryny IX)
służących do diagnozy i terapii tych chorób.
Laboratorium Nanotechnologii Laserowych
W ramach rozwijania nano i biotechnologii przy wykorzystaniu lasera excimerowego, zajmuje się laserowym
nanoszeniem cienkich warstw (PLD). Metoda PLD pozwala na uzyskanie bardzo cienkich warstw złożonych materiałów na podłożach o dowolnej geometrii, w tym warstw biozgodnych na implantach czy sztucznym sercu.

Laboratorium Elektroniki Kwantowej
Obecnie w laboratorium realizowane są prace badawczo-rozwojowe dotyczące zastosowania nowoczesnych optoelektronicznych systemów detekcji w zakresie widmowym podczerwieni do
wyszukiwania i śledzenia celów powietrznych oraz głowic optoelektronicznych naprowadzających na te cele. Unikalna aparatura badawcza laboratoryjna i poligonowa umożliwia prowadzenie
prac naukowych, konstruktorskich i wdrożeniowych, głównie
w obszarze obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu.
Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych
W laboratorium prowadzone są badania dotyczące niskoszumowych układów elektronicznych, wysokoczułych fotoodbiorników pracujących w zakresie promieniowania od EUV do IR, układów detekcji bezpośredniej, zaawansowanych metod detekcji
promieniowania optycznego, sensorów promieniowania optycznego, sensorów niebezpiecznych gazów, markerów chorobowych
i par materiałów wybuchowych.
Laboratorium Systemów Bezpieczeństwa
W laboratorium wykonywane są badania w zakresie:
• czujników światłowodowych na potrzeby elektronicznej
ochrony obiektów rozległych - głównym celem tych badań jest budowa czujników do ochrony obiektów o obwodzie 1,5-20 km, z określeniem miejsca lokalizacji intruza
• sygnatur środków niebezpiecznych oraz badań charak-
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•
•

terystyk materiałów kompozytowych metodą spektroskopii THz - niezbędnych do zdalnej identyfikacji
substancji niebezpiecznych umieszczonych pod odzieżą lub za nieprzezroczystymi, w paśmie widzialnym, przegrodami
zintegrowanych systemów radarowo-kamerowych do ochrony lotnisk i portów morskich
przetwarzania obrazów z platform mobilnych i rozszerzonej rzeczywistości w mobilnym systemie informacyjnym - wykorzystanie różnych form informacji obrazowej w tworzeniu rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkowników.

Laboratorium Materiałów Wybuchowych
Laboratorium do syntezy i badania właściwości związków
wybuchowych oraz sporządzania mieszanin wybuchowych
i pirotechnicznych. W eksperymentalnych badaniach zjawiska
wybuchu wykorzystuje się unikalną w skali kraju aparaturę
i infrastrukturę Laboratorium Rejestracji Procesów Dynamicznych.

Laboratorium Termodetekcji i Termowizji
Laboratorium Radiometrii i Monitoringu Skażeń
W laboratorium Techniki Podczerwieni i Termowizji prowadzone są badania podstawowe i aplikacyjne dotyczące zagadnień związanych z bezkontaktowym pomiarem temperatury oraz pomiarami termowizyjnymi jak
również zagadnienia techniki podczerwieni, które stosowane są w urządzeniach opracowywanych dla potrzeb
Sił Zbrojnych RP. Aktualnie zakres badań realizowanych w laboratorium skupia się wokół zadań badawczych
realizowanych w zakresie opracowania kamery termowizyjnej z detektorem niechłodzonym i kamery termowizyjnej z detektorem chłodzonym dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.
Akredytowane Laboratorium Badawcze (ALB) Instytutu Optoelektroniki WAT
Akredytowane Laboratorium Badawcze (ALB) Instytutu Optoelektroniki WAT od kilkunastu lat wykonuje
badania i pomiary związane z wzorcowaniem mierników energii i mocy promieniowania laserowego, wyznaczaniem klas bezpieczeństwa urządzeń laserowych, pomiarami współczynnika transmisji oraz charakterystyk
kamer termowizyjnych i przyrządów noktowizyjnych.

W laboratorium prowadzone są badania w dziedzinie analizy skażeń środowiska. Poza wykonywaniem badań próbek
środowiskowych w laboratoriach możliwe jest również opracowywanie konstrukcji i testowanie różnych detektorów i analizatorów przeznaczonych do wykrywania skażeń.
Laboratorium Technologii Kryształów
Laboratorium posiada pracownie przystosowane do prowadzenia wszechstronnych badań w dziedzinie analizy skażeń
środowiska. Poza wykonywaniem badań próbek środowiskowych w laboratorium możliwe jest również opracowywanie
konstrukcji i testowanie różnych detektorów i analizatorów
przeznaczonych do wykrywania skażeń.

Laboratorium Chemii
Laboratorium Chemii posiada sprzęt niezbędny do prowadzenia badań w zakresie syntezy i analizy związków
chemicznych oraz określania ich podstawowych właściwości fizykochemicznych.
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Laboratorium Fizyki i Ciała Stałego
W laboratorium prowadzone są badania umożliwiające wytworzenie i charakteryzację kompletnych struktur a następnie przyrządów do detekcji promieniowania elektromagnetycznego zakresu podczerwieni.
Laboratorium Technicznych Zastosowań Fizyki
Główną specjalizacją laboratorium są nietelekomunikacyjne zastosowania światłowodów w tym:
• światłowodowe czujniki: interferometryczne, polarymetryczne i inteligentne
• teoria propagacji światła w ośrodku ograniczonym (problemy polaryzacji, spójności i dyfrakcji wiązek
ograniczonych)
• technologia pasywnych i aktywnych elementów światłowodowych na włóknach klasycznych, mikrostrukturalnych i polimerowych (m.in. technologia przewężek światłowodowych dla konstrukcji:
polaryzatorów, sprzęgaczy, konwerterów modów, technologia siatek Bragga, itp.)
• projektowanie włókien mikrostrukturalnych o zadanych parametrach techniczncych za pomocą narzędzi numerycznych: Lumerical oraz Comsol
• pomiary podstawowych parametrów technicznych włókien światłowodowych takich jak: apertura
numeryczna, dyspersja chromatyczna oraz własności polaryzacyjne
• technologia elementów hybrydowych na bazie włókien i materiałów ciekłokrystalicznych oraz wypełnionych włókien mikrostrukturalnych
• wykonywanie złączy stałych spawanych włókien standardowych z włóknami specjalnymi tj.: utrzymującymi polaryzację, mikrostrukturalnymi, polimerowymi oraz z innych szkieł niż szkło krzemionkowe
• automatyczna obróbka obrazu dla zastosowań wojskowych i cywilnych z wykorzystaniem metod korelacyjnych.
Laboratorium Zaawansowanych Materiałów i Technologii

świadczenia zespołu umożliwiają bieżącą realizację ekspertyz
naukowych dotyczących materiałowych przyczyn przyspieszonego zużycia lub awarii sprzętu, jak też prowadzenie systematycznych badań podstawowych obejmujących stopy o szczególnych właściwościach fizykochemicznych, wysokiej twardości,
odporności na ścieranie i na obciążenia dynamiczne (w tym
przestrzeliwanie).
Laboratorium Aerodynamiki
Laboratorium Aerodynamiki specjalizuje się w doświadczalnych i numerycznych badaniach właściwości aerodynamicznych samolotów, pojazdów i maszyn przepływowych w następujących obszarach:
• określanie charakterystyk aerodynamicznych statków
powietrznych i ich elementów w warunkach oblodzenia
• analiza właściwości dynamicznych statków powietrznych w czasie oblodzenia
• jakościowe badania eksperymentalne w zakresie przepływów nieściśliwych i ściśliwych
• numeryczne badania przepływu ściśliwego gazu lepkiego i przewodzącego ciepło
• komputerowe symulacje opływu złożonych obiektów
metodami numerycznej dynamiki płynów z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego CFD Ansys Fluent
• modelowanie bryłowe na potrzeby obliczeń CFD
• obliczenia z wykorzystaniem siatek ruchomych i dynamicznych.

Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii dysponuje doświadczoną kadrą naukową i bogatym
wyposażeniem do badań w zakresie materiałów i technologii dla potrzeb gospodarki i techniki wojskowej. Do-
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Laboratorium Awioniki
W Laboratorium Awioniki prowadzone są badania nad systemami sterowania platform bezzałogowych.
Obszar tej tematyki obejmuje zarówno badania ukierunkowane na analizę funkcjonalna i strukturalną autopilota, jako elementu zarządzającego realizacją zaimplementowanego do pamięci sterownika programu funkcjonalnego, jak i szerokiego spektrum czujników (laserowych, ultradźwiękowych, radiowych, itp.) dostarczających
informację o przestrzeni otaczającej platformę bezzałogową. Drugim z kierunków badań jest rozwój technologii związanej z symulatorami. Tematyka badawcza w tym obszarze odnosi się zarówno do rozwiązań konstrukcyjnych, stosowanych w nowoczesnych symulatorach, jak i aspektów dotyczących weryfikacji kwalifikacji
kandydatów na potencjalnych operatorów bezpilotowych statków powietrznych.
Laboratorium Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych i Napędów Lotniczych
W Laboratorium tym od wielu lat prowadzone są prace na rzecz rozwoju przemysłu lotniczego z zakresu:
• projektowania bryły aerodynamicznej statku powietrznego
• kształtowania struktury statku powietrznego
• wytwarzania elementów konstrukcyjnych statków powietrznych
• prowadzenia prób na ziemi i w locie opracowywanych statków powietrznych
• wytrzymałościowych badań doświadczalnych konstrukcji lotniczych
• badań sztywnościowych statków powietrznych
• badań zmęczeniowych struktur wytrzymałościowych płatowców
• numerycznych badań przepływowych, wytrzymałościowych i zawieszeń magnetycznych
• tunelowych badań przepływowych
• wibroakustyki konstrukcji lotniczych
• pomiarów precyzyjnych z wykorzystaniem maszyn współrzędnościowych oraz przestrzennych skanerów optycznych
• zawansowanych systemów sterowania silników lotniczych i optymalizacji ich konstrukcji
• zawansowanych systemów sterowania statkami powietrznymi (w tym bezzałogowymi statkami
powietrznymi)
• zawansowanych technologii łożysk i prowadnic magnetycznych oraz generatorów i napędów
• pomiarów cieplnych.
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Laboratorium Broni Palnej
Laboratorium Broni Palnej gromadzi ponad 400 egzemplarzy polskiej i zagranicznej broni: strzeleckiej, artyleryjskiej
i rakietowej oraz środków bojowych. Posiada specjalistyczne
stanowiska wyposażone w urządzenia pomiarowe i rejestrująco-archiwizujące (w tym kamerę termowizyjną do zdjęć szybkich), przeznaczone m.in. do badań: dwukomorowych układów
miotających; węzła gazowego karabinka kalibru 5,56 mm; działania mechanizmów („automatyki”) broni z odprowadzeniem
gazów; efektywności hamulców wylotowych; parametrów
oporopowrotnika podczas strzału; siły spustu itp. Stanowiska
badawcze umożliwiają również: wyznaczanie charakterystyk
masowych i bezwładnościowych pocisków strzeleckich i artyleryjskich, badania prędkości palenia się ścieżek pirotechnicznych oraz badania spłonek amunicji strzeleckiej.
Laboratorium Balistyki im. prof. Dionizego Smoleńskiego
Główne obszary działalności naukowo-badawczej Laboratorium to: kompleksowe badania doświadczalne właściwości
energetyczno-balistycznych stałych materiałów miotających
(prochów) i stałych paliw rakietowych, takich jak: ciepło spalania; siła prochu, kowolumen gazów prochowych, współczynniki prawa szybkości spalania (m.in. według procedur STANAG
4115, MIL STD 286B; impuls jednostkowy ciągu, funkcja ciśnieniowa i temperaturowa stałych paliw rakietowych; badania
doświadczalne parametrów dynamicznych pracy lufowych
prochowych układów miotających kalibru 5,56-12,7 mm oraz
parametrów lotu pocisków (prędkość średnia i skupienie poci-

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

INTEGRACJA ŚRODOWISK NAUKOWYCH

sków w odległości do 50 m od wylotu lufy); modelowanie i symulacja numeryczna zjawisk balistyki wewnętrznej,
przejściowej, zewnętrznej i końcowej w środowiskach Pascal, Matlab, PRODAS, CFD FLUENT; rozwiązanie problemu głównego balistyki wewnętrznej lufowych układów miotających zbudowanych w układzie klasycznym
(w tym wg STANAG 4367) oraz układów miotających nieklasycznych (moździerzowych, dwukomorowych, bezodrzutowych, z ładunkiem wędrującym, z dodatkowym zespołem napędowym); rozwiązanie problemu głównego balistyki wewnętrznej silników rakietowych na paliwo stałe; modelowanie, identyfikacja i badania numeryczne dynamiki lotu obiektów balistycznych (w tym według STANAG 4355); analiza numeryczna ruchu pocisku
w okresie przejściowym oraz badania numeryczne propagacji i oddziaływania uderzeniowej fali podmuchu.
Laboratorium Wspomagania, Projektowania Wytwarzania i Eksploatacji
Laboratorium zajmuje się problematyką związaną z wytwarzaniem i eksploatacją części maszyn, a zwłaszcza technologią metalurgii proszków i eksploatacji uzbrojenia, wynikającą z zapotrzebowania na nowatorskie
rozwiązania w przemyśle maszynowym. Wchodząca w skład Laboratorium Pracownia Badan Właściwości Mechanicznych specjalizuje się w badaniu materiałów stosowanych m.in. w uzbrojeniu. Jest wyposażona w aparaturę laboratoryjną umożliwiającą badanie materiałów zarówno w warunkach quasi-statycznego, jak i udarowego obciążenia. Szczególnie rozwinięto techniki badawcze pozwalające na wyznaczanie dynamicznych
właściwości mechanicznych. Na wyposażeniu laboratorium znajdują się unikatowe w skali kraju stanowiska
badawcze, takie jak: techniki dzielonego pręta Hopkinsona, uderzeniowego testu Taylora oraz elektromagnetycznego testu pierścieniowego.
Laboratorium Automatyki i Robotyki
W Laboratorium możliwe jest prowadzenie badań z szeroko rozumianego zakresu robotyki i automatyki
(elektryki, elektropneumatyki i elektrohydrauliki). W skład Laboratorium wchodzi m.in.: 15 zrobotyzowanych,
w pełni wyposażonych, stanowisk umożliwiających prowadzenie badań z zakresu nowoczesnych technik wytwarzania (m.in.: zrobotyzowanego spawania i cięcia laserowego, zgrzewania punktowego, spawania MIG/
MAG, cięcia plazmą, montażu, obsługi maszyn), sortowania, pakowania paletyzacji i transportu produktów na
zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu wyposażonemu w wirtu-

alne kontrolery możliwe jest tworzenie zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych, prowadzenie symulacji poprawności ich
funkcjonowania oraz ich optymalizacji zwłaszcza pod kątem
wysokiej wydajności. Laboratorium posiada również pracownię inteligentnych budynków pozwalającą na tworzenie rozbudowanych systemów do zarządzania budynkami. Na potrzeby
wojska prowadzone są badania w zakresie tworzenia i integracji systemów dowodzenia z wykorzystaniem systemów czasu
rzeczywistego (QNX i Linux) zwłaszcza dla Przeciwlotniczych
Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich, układów stabilizacji, oraz
zautomatyzowanego przechwytywania i śledzenia obiektów.
Laboratorium Budowy Maszyn
Głównymi obszarami badawczymi Laboratorium Budowy
Maszyn są zagadnienia związane z mechaniką i budową maszyn. W zakresie konstrukcji mechanicznych Instytut Budowy
Maszyn dysponuje rozbudowaną bazą konstrukcyjno-projektową, gdzie wykorzystuje się najnowsze oprogramowanie z zakresu prototypowania i analizy numerycznej, oraz zapleczem
warsztatowym, w którym powstają zaprojektowane w ramach
prowadzonych prac badawczych unikatowe rozwiązania konstrukcyjne.
Laboratorium Mechaniki i Informatyki Stosowanej
Głównym obszarem badań naukowych Laboratorium
Mechaniki i Informatyki Stosowanej jest numeryczna i eksperymentalna analiza wytrzymałościowa konstrukcji dowolnego
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typu i ich elementów. W analizie numerycznej wykorzystuje się profesjonalne programy do obliczeń metodą
elementów skończonych.

Laboratorium Pojazdów Mechanicznych akredytowane przez PCA
Laboratorium Pojazdów Mechanicznych prowadzi badania pojazdów mechanicznych oraz ich zespołów
i elementów w szerokim zakresie tematycznym, w tym badania:
• pojazdów mechanicznych w aspekcie ich właściwości dynamicznych i trakcyjnych
• pojazdów mechanicznych w aspekcie komfortu jazdy ich użytkowników
• pojazdów mechanicznych w aspekcie ergonomii i bezpieczeństwa
• pojazdów mechanicznych w aspekcie ekologii i zużycia paliwa
• elementów układu jezdnego pojazdów mechanicznych
• płynów eksploatacyjnych, w tym paliw i smarów
• pojazdów mechanicznych i innych obiektów w niskiej temperaturze otoczenia
• silników spalinowych oraz zespołów napędowych pojazdów.

gia. Zaplecze dydaktyczno-techniczne Laboratorium Geodezji
stanowią: pracownie, magazyn sprzętu dydaktycznego oraz
warsztat.
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WEL
WAT
Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego, elektronicznego oraz
wojskowego. Badania kompatybilności elektromagnetycznej
wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego,
elektronicznego oraz wojskowego.

Laboratorium Budownictwa Ogólnego
Laboratorium Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli dysponuje bogatym wyposażeniem laboratoryjnym pozwalającym na prowadzenie badań ćwiczeń i prac badawczych na wysokim poziomie merytorycznym.
Tematyka badawcza i laboratoryjna związana jest z identyfikacją i badaniami właściwości fizycznych kruszyw,
projektowaniem betonu, oraz identyfikacją tworzyw sztucznych.

Laboratorium Geodezji
Wyposażenie laboratorium spełnia wymagania sprawnego prowadzenia ćwiczeń i ćwiczeń laboratoryjnych
dla studentów specjalności: pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej, geoinformatyka i meteorolo-
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