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- Uniwersytet naukowo-badawczy
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego powstała w 1951 roku.
Jest unikatową w skali kraju i Europy państwową, nowoczesną, politechniczną szkołą
wyższą, realizującą zadania w służbie nauki, kształcąc i wychowując kadry naukowo-dydaktyczne i studentów dla potrzeb gospodarki narodowej oraz Sił Zbrojnych RP.

Realizowane przez pracowników WAT zadania i prace naukowo-badawcze obejmują
w szczególności:
•
•
•
•
•
•

Wojskowa Akademia Techniczna jest równocześnie jednostką naukową, przygotowaną
do kompleksowego prowadzenia prac badawczych w zakresie badań podstawowych,
rozwojowych i wdrożeniowych, z dziedziny techniki wojskowej, z uwzględnieniem prac
studyjnych i opracowań prognoz rozwoju systemów i urządzeń dla potrzeb gospodarki narodowej, Sił Zbrojnych RP, doradztwa technicznego w zakresie formułowania
tendencji rozwoju sprzętu wojskowego, nowoczesnych technologii, ekspertyz, opinii
naukowych i badań kwalifikacyjnych. Znaczna część potencjału intelektualnego Akademii zaangażowana jest w rozwiązywanie problemów technicznych na rzecz gospodarki
narodowej, a rezultaty prac badawczych WAT mają szerokie zastosowanie w ochronie środowiska, medycynie i przemyśle. Wysoki poziom prac naukowo-badawczych
potwierdzają liczne wynalazki, innowacje i patenty oraz prestiżowe nagrody krajowe
i zagraniczne. WAT współpracuje z kilkudziesięcioma krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, a także z ponad 60 ośrodkami (instytutami i uczelniami) zagranicznymi
z 20 krajów świata.

zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia atakami terrorystycznymi
podwyższenie sprawności i bezpieczeństwa systemów dowodzenia
integrację i ochronę systemów informacyjnych i łączności
rozwój nowoczesnej broni i amunicji
ochronę przed środkami masowego rażenia
systemy walki elektronicznej.

Wojskowa Akademia Techniczna koordynuje i konsoliduje wysiłek przedstawicieli
przemysłu, ośrodków badawczo-rozwojowych i nauki w obszarze rozwoju technologii
na rzecz bezpieczeństwa oraz realizacji strategicznych celów państwa w ramach koordynacji działalności Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa
(PPTSB). Zakres tematyczny obszarów badawczych platformy powstał na skutek wielu
konsultacji z przedstawicielami przemysłu i ośrodków naukowo-badawczych, jednocześnie koreluje bezpośrednio z proponowanymi przez ministerstwo priorytetowymi kierunkami rozwoju nauki i technologii w Polsce. Tematy badawcze realizowane w ramach
Strategicznego Programu Badawczego PPTSB zostały pogrupowane w pięć głównych
obszarów:

O osiągnięciach Akademii w działalności badawczo-naukowej świadczą nagrody państwowe, nagrody i wyróżnienia Ministerstwa Nauki, oraz Polskiej Akademii Nauk jak
również ponad 1000 patentów i praw ochronnych, w tym 60 zagranicznych. Efekty
prac badawczych WAT, prezentowane na wielu wystawach krajowych i zagranicznych,
weryfikowane w warunkach międzynarodowej konkurencji, zdobywają uznanie
na świecie i wyróżniane są medalami oraz innymi prestiżowymi nagrodami.

•
•
•
•
•

Wojskowa Akademia Techniczna skutecznie korzysta z programów rozwojowych oferowanych przez Unię Europejską i jest zaangażowana w realizację ważnych, międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Doświadczenie Akademii w ich realizacji
świadczy o tym, że jest doskonałym partnerem do podjęcia współpracy naukowej w ramach europejskich programów rozwojowych sfery B+R. Koordynacja i realizacja badań
w międzynarodowych zespołach badawczych to także duża szansa dla studentów i młodych pracowników naukowych Akademii.

Wojskowa Akademia Techniczna koordynuje również pracę Zespołu Naukowo-Przemysłowego przy Radzie Uzbrojenia MON, w którego skład wchodzą cywilni i wojskowi
przedstawiciele środowiska naukowego i przemysłowego oraz zaproszeni eksperci. Do
zadań zespołu należy w szczególności przedstawianie opinii, ocen i propozycji środowiska przemysłowego i naukowego w sprawach możliwości oraz sposobów realizacji w kraju prac rozwojowych i wdrożeniowych, modernizacji oraz zakupu uzbrojenia
i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP.

systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych
materiały, podzespoły i struktury do systemów bezpieczeństwa
sensory do systemów monitoringu bezpieczeństwa
systemy zarządzania bezpieczeństwem
bezpieczeństwo systemów informacyjnych.

Wysoko kwalifikowani eksperci WAT uczestniczą w pracach naukowo-badawczych
prowadzonych w ramach agend i organizacji NATO oraz Europejskiej Agencji Obrony,
gdzie oprócz zadań związanych z rozwojem technologii obronnych działają na rzecz
zwalczania zagrożeń stwarzanych przez międzynarodowy terroryzm, rozwijania zdolności w zakresie reagowania kryzysowego, planowania cywilnego.

Wojskowa Akademia Techniczna
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University of Science and Research
The Military University of Technology (MUT) was founded in 1951 as a military academy. It is currently the largest military technical university in Poland. There are currently
8 academic faculties at the MUT: Cybernetics, Electronics, Civil Engineering and Geodesy, Logistics, Mechanical Engineering, Mechatronics and Aerospace, Advanced Technologies and Chemistry as well as an independent Institute of Optoelectronics which
functions as the university technology transfer center.

The experience of the Military University of Technology in the realization of international research projects testifies, that it is the perfect partner for the undertaking cooperative scientific work in the sphere of European development programme, R&D coordination and also in the realization of research with international research teams giving
a huge opportunity for students and young scientists at the Academy, to participate and
develop their skills.

The University educates and trains cadets for the needs of the Polish Armed Forces as
well as civilian students. The MUT offers studies at the undergraduate (B.Sc) and graduate (M.Sc.) level in 20 fields: aviation and cosmonautics, bioeconomy, civil engineering,
chemistry, chemistry and engineering of special use materials, computer science, computer science in medicine, cryptology and cyberdefence, electronic and telecommunication, geodesy and cartography, logistics, management, materials engineering, mechanical engineering, mechatronics, national defence, national security, power engineering,
security engineering, space and satellite engineering. The University also offers Ph.D.
studies in 13 fields as well as specialist and language courses.

The highly qualified experts at the Military University of Technology participate in scientific research works within the framework and organization of NATO, as well as, the
European Defence Agency, where the problem solving of civil planning, connected with
technologies development, fighting the threat of international terrorism are concerned.
The scientific research realized by scientific researchers at the Military University of
Technology involve, in particular:
•
•
•
•
•
•

The MUT is renowned for its highly qualified academic and research staff as well as
excellent facilities. The university is authorized to grant postdoctoral degrees (8 disciplines) and doctoral degrees (11 technical disciplines and chemical science) in the technical sciences.
The MUT is an important academic and research center carrying out top-level scientific,
implementation and modernization work within the fields of technology, mathematics,
physics, chemistry, management and military science. The results of this research have
wide application in industry, environmental science and medicine. A considerable part
of the university’s intellectual potential is engaged in solving technical problems affecting the national economy and what the University’s researches have achieved, within
the fields of environmental protection, medicine and industry. The high level of scientific
research works along with numerous inventions, innovations, as well as, patents and
prestigious prizes, both national and international, confirm this.
The MUT cooperates with several dozen national research institutions as well as over
60 institutes and universities from over 20 countries worldwide. The university has the
capacity to lead complex research and development projects, including the implementation of solutions. Within the field of military technology, the MUT also focuses on design
studies and systems development as well as military equipment.

The university acts as the coordinator of the Polish Security Systems Technological
Platform (PPTSB), whose goal is to integrate the academic, research and industrial
communities through research and development programs in the field of national security. The thematic range of the Platform’s research areas came into being as a result
of wide consultations with representatives of industry and scientific research centres
and it correlates directly with the Ministry’s proposed directives for the development of
science, in conjunction with technology. The research areas within the framework of the
Strategic Programme (PPTSB) were grouped into five main areas:
•
•
•
•
•

early warning systems for crisis situations
materials, components and structure for security systems
sensors for monitoring systems
management security systems
informative systems security.

The university provides expert advice to the Scientific-Industrial Task Force at the Ministry of National Defence Armament Council and other Ministry of National Defence
agendas. The university’s experts also take part in research projects and programs coordinated by NATO and the European Defence Agency. Team assignments consider, in
particular, representing the opinions and proposals within an industrial and scientific
environment for the means of the possible implementation, within the country’s modernization development and the purchase of armaments and military equipment for the
Polish Armed Forces.

The Military University of Technology`s achievements in scientific research activity include national prizes, the prize of distinction from the Ministry of Science and Higher
Education, a prize from the Polish Academy of Sciences, as well as, over 1000 patents
and copyrights, 60 of which are foreign. The effects of research work by the Military
University of Technology, presented at many national and foreign exhibitions, verified
by the conditions of international competition, has won acknowledgment, medals and
various prestigious prizes worldwide.
The Military University of Technology makes use of development programmes offered
by the European Union and is effectively involved in the realisation of important international scientific research funded by Structural Funds and the European Union’s Found.

Military University Of Technology
					
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2			
00-908 Warszawa, POLAND			

security assurance in the face of terrorist threat attacks
increase efficiency and security of command systems
integration and protection of informative and contact systems
development of modern weapons and ammunition
protection against weapons of mass destruction
electronic warfare systems.

+48 261 839 000
+48 261 839 074
www.wat.edu.pl
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Wydział Cybernetyki

Faculty of Cybernetics

Wydział realizuje badania w obszarach:

The faculty conducts research in the following areas:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 komputerowe
systemy komputerowe
diagnostyka i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
komputerowe systemy automatyki i robotyki
teoria sterowania i teoria systemów
modele i metody projektowania systemów kryptograficznych
badania operacyjne
metody i narzędzia analizy, projektowania i diagnozowania systemów mikroprocesorowych
obliczenia kwantowe
obliczenia równoległe i rozproszone
modelowanie numeryczne.nauk o bezpieczeństwie, a w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa narodowego, z uwzględnieniem rozwiązań techniczno-technologicznych współczesnej informatyki i automatyki oraz Internetu rzeczy
nauk o zarządzaniu, a w szczególności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
oraz doskonalenia procesów zarządzania organizacjami biznesowymi i administracją publiczną z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

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.

Wydział Cybernetyki
www.wcy.wat.edu.pl
261 839 459

•

designing and improving of computer and information systems
battlefield modeling and simulation
modeling of crisis and conflict situations
designing and implementation of early warning and crisis management systems
designing and implementation of systems for computer aided decision making
methods of designing distributed computer systems
real time systems
intelligent robots and computer vision
artificial intelligence and expert systems
computer graphics and virtual reality systems
computer networks
computer systems
diagnostics and security of communication networks
computer systems in automatics and robotics
control and systems theory
models and methods for designing cryptographic systems
operation research
methods and tools for analysis, design and diagnostic of microprocessing systems
quantum information processing and theory
parallel and distributed calculations
numerical modelling.security sciences, especially in terms of national security, including technical and technological solutions of modern computer science, automation and Internet of Things
management sciences, especially in the field of human resources management
and improvement of business organisations and public administration management processes using information and communications technology (ICTs).

The results achieved in the abovementioned areas find their use mostly in the deparment’s research and development projects carried out for national defence and security
as well as management in public administration institutions and in the national economy. Among others, within the Faculty of Cybernetics there is an accredited Cryptography Research Laboratory specialized in cryptographic algorithms and systems. In
addition, the department conducts the training programme under the auspices of Cisco
Networking Academy.

Faculty of Cybernetics
www.wcy.wat.edu.pl
+ 48 261 839 459
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Wydział Elektroniki

Faculty of Electronics

Wydział realizuje badania w obszarach:

The faculty conducts research in the following areas:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Na Wydziale Elektroniki funkcjonuje Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 i posiadające akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji (AB 693) w dziedzinie badań EMC i techniki antenowej
oraz Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji w dziedzinie obronności
i bezpieczeństwa państwa. Laboratorium to wyposażone jest w komorę bezodbiciową
oraz urządzenia pomiarowe działające w paśmie częstotliwości od 10 kHz do 20 GHz.

Wydział Elektroniki
www.wel.wat.edu.pl
261 839 050

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

radar technology, digital processing, synthesis and compressing of complex radar
signals
synthesized aperture radars (SAR) and ground penetrating radars
automated systems for radio-electronic information management
radio surveillance and electronic warfare systems
modern algorithms for signal processing in radio communication and digital signal
processing for communication and electronic warfare
new generation radio communication systems
antennas systems and radio wave propagation, microstrip antennas for mobile
phones and electronic compatibility systems
use of satellite navigation systems GNSS in military and civilian applications
interoperability of communication systems and devices, engineering and security
of telecommunication and information systems
microwave thermography for medical and military purposes
methods and devices for time-interval measurement with picosecond resolution
universal digital demodulators
methods and equipment supporting diagnostic and rehabilitation processes
in medical applications
automation systems and signal converters
diagnostics of semiconductor materials and devices
hydrological threats monitoring
local power supply systems
electronic protection systems and multi-biometric methods for people authentication.

At the facility of Faculty of Electronics works the Laboratory of Electromagnetic
Compatibility. The EMC laboratory meets requirements of the PN EN ISO/IEC 17025
standard and has accreditation of Polish Centre of Accreditation (AB 693) in EMC and
antenna research area and Military Centre for Quality Normalization and Codification
in the field of national defence and security. The EMC Laboratory is equipped with the
anechoic chamber and measurement devices operating in the frequency bandwidth
from 10 kHz to 20 GHz.

Faculty of Electronics
www.wel.wat.edu.pl
+ 48 261 839 050
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Faculty
of Civil Engineering and Geodesy

Faculty of Civil Engineering and Geodesy

Wydział realizuje badania w obszarach:

The faculty conducts research in the following areas:

budownictwo:
•
budownictwo obronne i ochronne
•
badania materiałów, elementów konstrukcyjnych i konstrukcji budowlanych
•
wybuchowe wyburzanie obiektów budowlanych
•
składane konstrukcje mostowe
•
nawierzchnie drogowe i lotniskowe
•
technologia budowy, odbudowy i remontów obiektów budowlanych

building engineering:
•
defensive and protective building engineering
•
testing of materials, structural elements and building structures
•
explosive demolition of buildings
•
folded bridge structures
•
road and airfield surfaces
•
technology for building, reconstruction and repairs of building objects

geodezja i kartografia:
•
geodezyjne pomiary podstawowe
•
systemy informacji geograficznej i infrastruktury geoinfromacyjne
•
fotogrametria i teledetekcja
•
geodezja inżynieryjna
•
geodezja satelitarna
•
rozpoznanie obrazowe
•
meteorologia.

geodesy and cartography:
•
scientific geodetic measurements
•
geographical information systems
•
spatial information systems
•
photogrammetry and remote sensing
•
civil engineering surveying
•
satellite surveying
•
imagery intelligence
•
meteorology.

Oferta badań i współpracy naukowej obejmuje prace badawcze w obszarach:
budownictwo:
•
schrony wojskowe, schrony i ukrycia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej kraju
•
badania doświadczalne i numeryczne modelowanie mechanizmu zniszczenia materiałów,
elementów konstrukcyjnych i konstrukcji budowlanych pod obciążeniem wybuchowym
•
nowe systemy przegród i obiektów budowlanych o dużej zdolności do pochłaniania
energii uderzenia i wybuchu
•
badania doświadczalne i numeryczne modelowanie wzmacniania gruntów pod obciążeniem wybuchowym
•
modelowanie dynamicznej interakcji obiektu budowlanego z gruntem
•
optymalizacja izolacji termicznej i badania energooszczędności budynków
•
konstrukcje składane mostowe oraz nawierzchni drogowych i lotniskowych
•
identyfikacja zagrożeń funkcjonowania i ocena procesu eksploatacji infrastruktury
transportowej
•
systemy eksperckie oceny trwałości obiektów budowlanych
•
badanie odporności infrastruktury budowlanej i transportowej w sytuacjach kryzysowych
•
badanie rozwiązań konstrukcyjnych i technologiczno-materiałowych do szybkiej budowy, odbudowy i remontów obiektów budowlanych i budowli specjalnych w sytuacjach
kryzysowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
www.wig.wat.edu.pl
261 839 076

Offer of research and scientific cooperation includes research works in the following
areas:
building engineering:
•
military shelters, shelters and hideouts for the population protection and civil defense of the
country
•
experimental investigations and numerical modelling of the destruction mechanism of materials, structural elements and building structures under explosive load
•
new systems of partitions and building objects of high ability to absorb impact energy and
explosion
•
experimental investigations and numerical modelling of soil reinforcing under explosive load
•
modelling of dynamic interaction of a building object with the ground
•
optimization of thermal insulation and study of energy efficiency of buildings
•
folded structures of bridges, road and airfield surfaces
•
hazard identification of the functioning and evaluation of the exploitation process of transport infrastructure
•
expert systems of the sustainability assessment of building objects
•
resistance testing of the building infrastructure and transport infrastructure in the crisis
situations
•
testing of the constructional, technological and material solutions for the rapid construction,
reconstruction as well as for repairs of building objects and of special constructions in crisis
situations.

Faculty of Civil Engineering and Geodesy
www.wig.wat.edu.pl
+ 48 261 839 076
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
geodezja i kartografia:
•
badanie przemieszczeń i odkształceń
•
projektowanie osnów geodezyjnych i fotogrametrycznych
•
udział w realizacji międzynarodowego Traktatu „Open Skies”
•
opracowania fotogrametryczne z niskiego pułapu
•
projektowanie i wdrażanie systemów informacji przestrzennej dla potrzeb kompleksowego zarządzania w jednostkach administracji państwowej, w tym systemów do zarządzania nieruchomościami
•
analizy terenu z wykorzystaniem zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz NMT
•
systemy rozpoznania optoelektronicznego
•
inwentaryzacja architektoniczna metodami fotogrametrii naziemnej bliskiego
zasięgu
•
fotogrametryczne opracowania zobrazowań lotniczych i satelitarnych
•
wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do opracowań fotogrametrycznych
•
teledetekcyjne metody badania środowiska naturalnego, w tym propagacji zanieczyszczeń
•
opracowania obserwacji satelitarnych GNSS
•
monitorowanie pracy stacji referencyjnych GPS i analizy zakłóceń w systemach
nawigacyjnych
•
stacje referencyjne GNSS
•
aplikacje systemu ASG-EUPOS
•
aplikacje modelu mezoskalowego COAMPS i WRF
•
geodezyjne wykorzystanie pomiarów SLR i VLBI
•
chronometraż i dystrybucja czasu w systemach pomiarowych
•
numeryczne modelowanie i prognozowanie pogody oraz modelowanie zjawisk pogodowych ze szczególnym uwzględnieniem niebezpiecznych zjawisk pogodowych
•
teledetekcyjne badanie atmosfery do realizacji zabezpieczenia meteorologicznego
•
badanie właściwości i parametryzacji numerycznych mezoskalowych modeli prognoz pogody
•
metody diagnozowania i prognozowania warunków występowania niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
www.wig.wat.edu.pl
261 839 076

Faculty
of Civil Engineering and Geodesy

Faculty of Civil Engineering and Geodesy
geodesy and cartography:
•
digital mapping
•
displacement and deformation studies
•
participation in „Open Skies”
•
low altitude photogrammetry
•
GIS databases
•
geodetic and photogrammetric networks
•
real estate management
•
design and implementation of spatial information systems for complex management within national and local administrative divisions
•
terrain analyses using aerial and satellite imagery together with DTM’s
•
optoelectronic reconnaissance systems
•
architectural documentation using terrestrial close range photogrammetry methods
•
photogrammetric processing of aerial and satellite imagery
•
using terrestrial laser scanning for photogrammetric purposes
•
digital imagery processing
•
remote sensing studies of the environment
•
multispectral image acquisition and processing techniques
•
processing GNSS satellite observations
•
monitoring GPS reference stations and the analysis of interference in navigation
systems
•
GNSS reference stations
•
implementation of the ASG-EUPOS system
•
implementation of the mesoscale COAMPS and WRF models
•
using SLR and VLBI in surveying
•
time chronometry and distribution in surveying systems
•
numerical modeling and weather prediction
•
weather phenomenon modeling, focusing on dangerous weather phenomena
•
contamination propagation modelling
•
remote sensing of the atmosphere for meteorological support
•
study of properties and parameterization of mesoscale numerical weather prediction models
•
methods of analysis and forecasting of hazardous atmospheric phenomena.

Faculty of Civil Engineering and Geodesy
www.wig.wat.edu.pl
+ 48 261 839 076
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Wydział Logistyki

Faculty of Logistics

Wydział realizuje badania w obszarach:

The faculty conducts research in the following areas:

logistyka wojskowa:
•
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)

military logistics:
•
modeling of military logistics systems for Polish Army
•
analytical studies of products/systems life cycle
•
developing of arrangements, analysis and expertise in the range of acquisition
of military equipment
•
opinions on draft documents on HNS and CIMIC
•
logistics reporting in national and allied operations (NATO LogRep)

logistyka przedsiębiorstw:
•
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
bezpieczeństwo i obronność państwa:
•
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 krytycznej infrastruktury
•
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 systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem
żywności, bezpieczeństwem informacji, wewnętrznego systemu kontroli itp.
•
weryfikacja EMAS.

Wydział Logistyki
www.wlo.wat.edu.pl
261 837 918

logistics in enterprise:
•
design logistics processes
•
scheduling deliveries in the enterprise
•
design and assessment of the effectiveness of logistics systems
•
design and equipment of logistics facilities
•
modeling of logistics systems and processes
•
configuration of logistics chains and networks
security and national defence:
•
functioning and coordination of the state defence system in times of peace, crisis
and war times
•
improvement of national defence management systems
•
foreign policy and national security strategy
•
functioning, training and technological advancement of the armed forces
•
internal and external military threats of national security
•
functioning of the state in the political-military alliances
•
the development of the economic potential and defence industry
•
the national economy in crisis and war times
•
emergency management and critical infrastructure protection
•
logistics in time of crisis
•
the protection of cyberspace in national defence area
•
social ecology in crisis and war situations
•
civil-military cooperation
•
national institutions in defence and protection areas
•
subjects supporting the national defence system
certification offer:
•
certification of quality management systems, environment, occupational safety
and health, food safety, information safety, internal control systems, etc.
•
verification of EMAS.

Faculty of Logistics
www.wlo.wat.edu.pl
+ 48 261 837 918

Wojskowa
Akademia
Techniczna

Faculty
of Mechanical Engineering

Wydział
Mechaniczny

Wydział Mechaniczny

Faculty of Mechanical Engineering

Wydział realizuje badania w obszarach:

The faculty conducts research in the following areas:

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

projektowanie i testowanie platform bezzałogowych i robotów ze szczególnym
uwzględnieniem systemów teleoperacji i zdalnego sterowania oraz mobilności,
manipulatorów i osprzętów roboczych
projektowanie i testowanie maszyn i pojazdów wysokiej oraz ekstremalnej mobilności
projektowanie systemów napędu i sterowania w technologii CAN-bus
modelowanie, projektowanie, modernizacja oraz badania maszyn roboczych
(inżynieryjnych) ze szczególnym uwzględnieniem hydrostatycznych i hydrokinetycznych układów napędowych, ich automatyzacji sterowania oraz pracy w skrajnych warunkach klimatycznych
badania tribologiczne wytrzymałości zmęczeniowej nowych materiałów
konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w nich zachodzących
oraz laserowych metod obróbki warstwy wierzchniej
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 pojazdów w ujemnej temperaturze, badania silników o spalaniu
wewnętrznym i hybrydowych układów napędowych, zastosowanie ogniw paliwowych, jak również systemów sterowania nimi
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
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
(wydobycie gazu łupkowego, odmetanowanie złóż węglowych, pozyskiwanie
energii geotermalnej oraz geoplutonicznej)
badania właściwości mechanicznych i modelowanie numeryczne zaawansowanych materiałów
inżynieria biomedyczna i parabiomedyczna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

investigation and elaboration of telecontrol systems of mobile, unmanned platforms
modelling, design, modernization investigations of engineering machines with
special attention given to hydrostatic and hydrokinetic power transmission
systems, automation and control, as well as operation in extreme weather conditions
tribological research of fatigue problems dedicated to new materials with a special focus on the phenomena occurring in these materials, as well as, laser processing methods of surface layers
investigation and testing of new structural materials subjected to dynamic conditions;
investigations, modernization and development of combat vehicles and means
of transportation, as well as, devices for storage, transport and distribution of POL
products and alternative fuels
development of maintenance systems with taking into account ecological aspects
investigations of vehicles under low temperatures
investigations of engines and hybrid propulsion systems, as well as, implementation of fuel cells
design, experimental investigations and numerical modelling of protective structures against ballistic and cumulative missiles, as well as, energy absorbing shields
subjected to shock waves induced by IED devices
modelling and development of guns and protective vests
conceptual and technical design, experimental investigations, numerical modelling and simulation of complex engineering structures and vehicles
advanced static and dynamic numerical and experimental investigations including crash tests, assessment of crashworthiness of materials and structures
research and development of new energy technologies (shale gas extraction, coal
deposits methane drainage, geothermal and geoplutonic energy extraction)
mechanical properties investigation and numerical modelling of advanced materials
biomedical engineering.

The part of the Faculty of Mechanical Engineering is the research laboratory accredited by the Polish Centre for Accreditation (certificate number No. AB 733) dedicated to
such research areas like: investigations of vehicles under different climatic conditions,
testing of engine combustion processes, investigation of vehicle dynamics and tribological liquids.

Na Wydziale Mechanicznym funkcjonuje akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze nr AB 733, które prowadzi badania klimatyczne, silników
spalinowych, pojazdów mechanicznych i płynów eksploatacyjnych.

Wydział Mechaniczny
www.wme.wat.edu.pl
261 839 140

Faculty of Mechanical Engineering
www.wme.wat.edu.pl
+ 48 261 839 140
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Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Faculty of Mechatronics and Aerospace

Wydział realizuje badania w obszarach:

The faculty conducts research in the following areas:

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
www.wml.wat.edu.pl
261 837 601

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

robotics, mechanics, control theory, automation, microprocessor technique
programming and design of mechatronic devices for military and industrial applications
theory of anti-aircraft missile guidance
radar and television systems determining the coordinates of targets and missiles
digital signal filtering
the control and processing systems in real time
design of microwave devices and signal processors
a comprehensive experimental study of energetic and ballistic properties of solid
propellants
research and modeling of internal, external, intermediate and final ballistics
numerical study of propagation and the impact of blast waves
design of new classical weapon systems ( small arms and artillery) and new patterns of ammunition, taking into account the requirements of the modern battlefield and the protection of the environment
study of the technical and operational-tactical properties of weapons and ammunition
manufacturing technology of elements produced by powder metallurgy
analysis of phenomena in materials subjected to shock loads
endurance test of arms, forecasting the state and management the process
of operation of technical equipment and systems
technical thermodynamics, thermal metrology
investigations of thermo-physical properties of materials
mathematical modeling of complex heat-mass exchange phenomena
material engineering in terms of the thermo-physical properties of materials
computer-aided measurement process
inverse problem related to estimation of the thermo-physical parameters of solids
aerodynamic characteristics of the ground and flying objects
the dynamics of movement of flying objects
investigating the effect of icing on the aerodynamic characteristics and flight
safety of aircrafts
design of aircrafts
integrated structural and aerodynamic modeling of aero-elastic load-carrying
systems
evaluation of strength, durability and safety of damaged structural components
study of operating processes of technical systems in terms of their reliability, efficiency and safety
modeling dynamics of release of energy and the movement of physically inhomogeneous energetic media for forecasting safety risks.

Faculty of Mechatronics and Aerospace
www.wml.wat.edu.pl
+ 48 261 837 601
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Wydział Nowych Technologii i Chemii

Faculty
ofAdvanced Technologies and Chemistry

The Faculty of Advanced
Technologies and Chemistry

Wydział realizuje badania w obszarach:

The faculty conducts research in the following areas:

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

advanced photonic materials:
•
liquid crystalline materials – design, synthesis, purification and essential properties characterization
•
inorganic crystals, glasses and composites – design, synthesis, purification and
essential properties characterization
•
complex semiconductor structures – photodiodes as well as uncooled and
multispectral detectors of electromagnetic radiation
•
photonic fibres and optical structures - non-telecommunication applications and
sensors

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
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.

Wydział Nowych Technologii i Chemii
www.wtc.wat.edu.pl
261 839 450

hazardous materials and chemical defence:
•
new explosives – technology, analysis, characterization of properties and the
modelling of explosive phenomena
•
instrumental techniques of revealing and the analysis of hazardous materials
(including industrial chemicals and chemical weapons)
•
nanoporous carbon and silica materials - synthesis and characterization of their
absorption properties
structural and multifunction materials:
•
studies of metallic powders, sinter metals and ultrananograined metallic alloys
•
studies of alloys deformation process
•
intermetallic gradient material technology for elements of ballistic light armour
•
preparation and characterization of nanomaterials for hydrogen storage.

The Faculty of Advanced Technologies and Chemistry
www.wtc.wat.edu.pl
+ 48 261 839 450
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Instytut Optoelektroniki

Institute of Optoelectronics

Instytut realizuje badania w obszarach:

The Institute conducts research in the following areas:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

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

Instytut Optoelektroniki
www.ioe.wat.edu.pl
261 839 430

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laser technologies, new laser, optical and optoelectronic materials, diode pumped
solid state laser, tunable solid state lasers, gas lasers, semiconductor lasers, laser
applications
thermal technologies, including thermal detection, thermal equipment for military
use, thermal metrology
electro-optical control systems: fire control systems, deck systems for data analysis, tracking heads
laser range finders, designators and simulators
point and standoff detection of explosives, chemical and biological agents
target recognition, identification and tracking
optoelectronic metrology
high energy laser matter interactions
THz technology
nanotechnologies
plasmonics
fiber optic techniques
optical and optoelectronic technologies
biophotonics
biomedical engineering.

The Institute of Optoelectronics has Accredited Research Laboratory, accredited by the
Polish Centre of Accreditation, working in the field of optoelectronics.

Institute of Optoelectronics
www.ioe.wat.edu.pl
+ 48 261 839 430
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Oferta edukacyjna WAT
Akademia kształci w ponad 70 specjalnościach na 20 kierunkach studiów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w następujących
dyscyplinach naukowych:

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
lotnictwo i kosmonautyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
obronność państwa
zarządzanie.

KONTAKT:				
DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA		
SEKCJA DS. REKRUTACJI 		
261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w następujących
dyscyplinach naukowych:
•
•
•
•
•
•

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
www.wat.edu.pl

budowa i eksploatacja maszyn
elektronika
informatyka
inżynieria materiałowa
mechanika
telekomunikacja.
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OPTOLAB
NOWE LABORATORIA BADAWCZE WAT

WAT education offer
Fields of studies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wojskowa Akademia Techniczna posiada 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”.

aviation and cosmonautics
bioeconomy
civil engineering
chemistry
chemistry and engineering of special use materials
computer science
computer science in medicine
cryptology and cyberdefence
electronic and telecommunication
geodesy and cartography
logistics
management
materials engineering
mechanical engineering
mechatronics
national defence
national security
power engineering
security engineering
space and satelite engineering.

•
•
•
•
•
•

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

Ph.D. studies
The University is entitled by the Ministry of Science and Higher Education to confer
Ph.D. and Post-Doc. degrees. The Ph.D. studies are offered in all technological fields
of studies covered by the Military University of Technology:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chemistry
computer science
construction engineering
electronics
geodesy
machine construction and exploitation
materials engineering
mechanics
security science
telecommunication.

POINT OF CONTACT:			
EDUCATIONAL DEPARTMENT		
SECTION OF RECRUITMENT		
+48 261 837 938, +48 261 837 939, +48 261 837 956

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa, POLAND
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
www.wat.edu.pl

OPTOLAB
www.optolab.wat.edu.pl
261 839 789
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PLAN
ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW NA TERENIE WAT

ul. gen. S. Kaliskiego

AKADEMIK
WOJSKOWY
NR 2

LEGENDA:
WYDZIAŁY: WCY - Cybernetyki
WEL - Elektroniki
WIG - Inżynierii Lądowej i Geodezji
WLO - Logistyki
WME - Mechaniczny
WML - Mechatroniki i Lotnictwa
WTC - Nowych Technologii i Chemii
IOE - Instytut Optoelektroniki
CIB - Centrum Inżynierii Biomedycznej
CCJ - Centrum Certyfikacji Jakości
WCBKT - Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno
Technologiczne
C w - Wejście do budynku głównego (w - winda)
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Hangar
lotniczy

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
Dziekan
prof. dr hab. inż. Andrzej P. DOBROWOLSKI
tel. 261 839 050
Dziekanat
tel. 261 839 983, 261 839 944
dziekanat.wel@wat.edu.pl
www.wel.wat.edu.pl

SAMORZĄD STUDENCKI
www.wat.edu.pl

SAMORZĄD DOKTORANTÓW
doktoranci@wat.edu.pl
www.doktoranci.wat.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI
Dziekan
prof. dr hab. inż. Adam STOLARSKI
tel. 261 839 076
Dziekanat
tel. 261 839 414
dziekanat.wig@wat.edu.pl
www.wig.wat.edu.pl
WYDZIAŁ LOGISTYKI
Dziekan
płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT
tel. 261 837 918
Dziekanat
tel. 261 837 655
dziekan.wlo@wat.edu.pl
www.wlo.wat.edu.pl
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Dziekan
dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT
tel. 261 839 140
Dziekanat
tel. 261 837 226
dziekan.wme@wat.edu.pl
www.wme.wat.edu.pl
WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA
Dziekan
dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT
tel. 261 839 170
Dziekanat
tel. 261 837 856
dziekanat.wml@wat.edu.pl
www.wml.wat.edu.pl
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WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII
Dziekan
prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO
tel. 261 839 450
Dziekanat
tel. 261 839 438
dziekanat.wtc@wat.edu.pl
www.wtc.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel.: 261 839 000
fax: 261 839 901
www.wat.edu.pl

INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI
Dyrektor
płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI
tel. 261 839 430
sekretariat.ioe@wat.edu.pl
www.ioe.wat.edu.pl

Military University of Technology
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa, POLAND
Phone: +48 261 839 000
Fax: +48 261 839 901
www.wat.edu.pl

Projekt i realizacja: Dział Promocji - Mariusz Maciejewski

WYDZIAŁ CYBERNETYKI
Dziekan
dr hab. inż. Kazimierz WORWA, prof. WAT
tel. 261 839 459
Dziekanat
tel. 261 837 150
dziekanat.wcy@wat.edu.pl
www.wcy.wat.edu.pl
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