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Drodzy Kandydaci, absolwenci szkół średnich!!!
Zapraszamy WAS do studiowania na jednym z najstarszych Wydziałów
Wojskowej Akademii Technicznej – Wydziale Mechanicznym (WME) na kierunku
studiów LOGISTYKA – profil ogólnoakademicki.
Kierunek prowadzony jest przez Wydział Mechaniczny WAT jako wiodący, przy
współpracy z Wydziałem Logistyki.
Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia, sprawną organizację procesu
dydaktycznego oraz życzliwą wobec studentów atmosferę i partnerskie relacje.
Studia mają charakter otwarty, ogólnodostępny dla kobiet i mężczyzn.
Fakt studiowania w WAT nie wnosi dodatkowych zobowiązań względem MON.

HISTORIA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
Wydział Mechaniczny jest jednym z siedmiu wydziałów Wojskowej Akademii
Technicznej. Powstał na przełomie 1959/1960 roku w rezultacie połączenia
m.in.: Fakultetu Wojsk Pancernych i Samochodowych, Fakultetu Wojsk Lotniczych
oraz Katedry Maszyn Inżynieryjnych, wydzielonej z Fakultetu Wojsk Inżynieryjnych.
W okresie istnienia Wydziału Mechanicznego ponad 8 400 absolwentów otrzymało
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera, a 28 absolwentów WME zostało mianowanych na stopień generalski, 28 pracowników Wydziału uzyskało tytuł naukowy profesora.

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
Potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia studentów
oraz właściwie dobranych merytorycznie programów dla studiów
wyższych, dają oceny i certyfikaty kształcenia wydawane przez
uprawnione do tego instytucje krajowe. Wydział Mechaniczny
uzyskał w 2008 certyfikat potwierdzający pozytywną ocenę,
jakości kształcenia na kierunku „Logistyka”.
Kierunek studiów „Mechanika i budowa maszyn” prowadzony
w WME posiada certyfikaty PKA oraz wysokiej jakości kształcenia
nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych(KAUT)
i europejski certyfikat EUR-ACE® Label.

POTENCJAŁ WYDZIAŁU
Skład osobowy Wydziału dydaktyczny, naukowy i administracyjny uprawnia
Wydział do prowadzenia: trójstopniowych studiów - I stopnia (inżynierskich)
II stopnia (magisterskich) i III stopnia (doktoranckich). Potencjał dydaktyczny
i naukowy Wydziału to 8 profesorów, 13 doktorów habilitowanych, 45 doktorów
i 22 magistrów. Jest on wspierany przez wysoko wykwalifikowanych pracowników
administracyjnych i technicznych. Potencjał
uprawnia do nadawania stopnia doktora
profesorowie
i doktora habilitowanego nauk technimagistrowie
9%
cznych oraz do występowania z wnio25%
doktorzy
skiem o nadanie tytułu naukowego
habilitowani
profesora w dwóch dyscyplinach
15%
naukowych: mechanika, budowa
i eksploatacja maszyn.
Wydział współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz
doktorzy
51%
instytucjami naukowymi, uczestniczy
w r e a l i z a c j i k r a j o w y c h i m i ę dzynarodowych programach badawczych.
Zajęcia prowadzone są w formie
wykładów, ćwiczeń, seminariów, spotkań z kadrą
dydaktyczną WAT i innych uczelni oraz z pracownikami przemysłu i biznesu.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA
Dla zabezpieczenia procesu dydaktycznego WME dysponuje dobrze
wyposażonymi 28 salami wykładowymi na ogólną liczbę ponad 1200 miejsc,
w tym 4 salami wielkogabarytowymi wyposażonymi w 90-120 miejsc każda;
salami audytoryjnymi (do ćwiczeń komputerowych i rachunkowych),
nowoczesnymi laboratoriami dydaktycznymi (audytoryjnymi i technicznymi),
n o w o c z e s ny m i s t a n o w i s k a m i b a d aw c z o – n a u ko w y m i w y p o s a ż o ny m i
w unikatową aparaturę i urządzenia.

OFERTA KSZTAŁCENIA
Wydział kształci studentów na studiach wyższych I i II stopnia:
- stacjonarnych – kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz osoby cywilne,
- niestacjonarnych – osoby cywilne.
Wydział prowadzi studia III stopnia (doktoranckie) w dwóch dyscyplinach
„Budowa i eksploatacja maszyn” i „Mechanika”.
Oferta Wydziału obejmuje 4 kierunki studiów: „Mechanika i budowa maszyn”,
„Logistyka – profil „ogólnoakademicki” oraz kierunki międzywydziałowe: „Energetyka” - prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektroniki WAT, „Biogospodarka” prowadzony wspólnie z Politechnika Łódzką i Politechniką Warszawską. Wydział oferuje
kształcenie w 9 specjalnościach na studiach dla osób cywilnych I i II stopnia
i w 2 specjalnościach na studiach wojskowych.
Na kierunku „Logistyka” WME kształci w 3 specjalnościach:
Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych,
Logistyka w motoryzacji,
Logistyka przedsiębiorstw.

†
†
†

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Kierunek studiów „Logistyka” prowadzony przez Wydział Mechaniczny
realizowany jest na profilu ogólnoakademickim.
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

ZALETY
w stosunku do profilu praktycznego

Przedmioty w planie studiów
powiązane z prowadzonymi w Wydziale
badaniami naukowymi

> 50% programu studiów określonego
w punktach ECTS obejmuje zajęcia służące
zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy

Może prowadzić tylko Wydział posiadający
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego

Wydział prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauki
związanej z kierunkiem studiów i zapewnia studentom:
co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań
– w przypadku studiów I stopnia
udział w badaniach
– w przypadku studiów II stopnia
Praktyka 4 tygodniowa (dyplomowa)
po III roku studiów
INDYWIDUALNA
GRUPOWA

Treści programowe w przedmiotach wynikają
z realizowanych badań naukowych na
rzecz gospodarki i obronności państwa
Ciężar kształcenia położony jest na uzyskanie
szerszej wiedzy teoretycznej z wykładów oraz
pogłębionej wiedzy z badań
naukowych na zajęciach laboratoryjnych
Zajęcia dydaktyczne prowadzi wysoko
wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa
z tytułami i stopniami naukowymi (prof. i dr hab.)
prowadząca szerokie badania naukowe
w dziedzinie nauk technicznych
Wydział wykorzystuje w procesie kształcenia
wysokospecjalistyczną bazę naukowo – badawczą
umożliwiająca badania naukowe
w dziedzinie nauk technicznych
Przygotowuje do pracy naukowej
i studiów III stopnia (doktoranckich)
Umożliwia realizację innych przedsięwzięć
w okresie wakacyjnym np. staży naukowych,
Podstawowa forma. Termin, miejsce
i organizacja – decyduje student
Forma alternatywna.
Termin, miejsce i organizacja – decyduje Wydział

MODEL STUDIÓW
Model studiów spełnia wszelkie wymogi systemu kształcenia
politechnicznego zdefiniowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz wymagania Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich
(FEANI). Stosowane formy i metody kształcenia są różnorodne i odpowiadają
współczesnym potrzebom i oczekiwaniom oraz są dostosowane do rynku pracy.
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – kończą się nadaniem tytułu
zawodowego Inżyniera, trwają 7 semestrów. Na studiach studenci uzyskują 210
punktów ECTS.
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Studia drugiego stopnia (magisterskie) – kończą się nadaniem tytułu
magistra, trwają 3 semestry. Na studiach studenci uzyskują 90 pkt. ECTS.
Na studia przyjmowani są absolwenci studiów inżynierskich z pokrewnych
kierunków, których wykaz zawarto w warunkach rekrutacji.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW
Kierunek „Logistyka” należy do dziedziny nauk technicznych i następujących
dyscyplin naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, informatyka, mechanika,
transport. Powiązany jest kierunkami studiów, jak: edukacja technicznoinformatyczna, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.
Absolwenci w czasie studiów uzyskują efekty kształcenia oparte na wiedzy:
-

-

-

ogólnej w zakresie: matematyki, obejmującej algebrę, analizę matematyczną,
statystykę oraz elementy matematyki stosowanej, fizyki i chemii; grafiki
inżynierskiej; niezawodności oraz podstaw tribologii; ekonomii, prawa,
marketingu i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżyniera
logistyka;
podstawowej w zakresie: automatyzacji procesów magazynowania
i transportu; funkcjonowania logistyki miejskiej i międzynarodowej; płynów
eksploatacyjnych stosowanych w maszynach wykorzystywanych w logistyce;
mechaniki technicznej i maszynoznawstwa; magazynowania i zapasach
w systemach logistycznych; transportu; prac przeładunkowych;
bezpieczeństwa ruchu drogowego; zasad działania i projektowania systemów
i procesów logistycznych; najnowszych trendów rozwojowych logistyki;
usługach logistycznych i logistyce usług;
uporządkowanej w zakresie: cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów
logistycznych; budowy i funkcjonowania maszyn, urządzeń i pojazdów
mechanicznych wykorzystywanych w logistyce; metrologii, telematyki
i systemów pomiarowych; metod pomiaru; ochrony środowiska w logistyce;
wykorzystania systemów informatycznych w logistyce, w tym systemów
automatyzacji i identyfikacji; zarządzania logistyką i zasobami ludzkimi;
jakości w logistyce i prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw
przemysłowych i usługowych; inżynierii systemów; towaroznawstwa;
funkcjonowania logistyki, łańcuchów i sieci logistycznych.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI SPECJALISTYCZNE ABSOLWENTA
LOGISTYKA I EKOLOGIA PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH
Specjalność profiluje:
Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu WME
Specjalność przygotowuje specjalistów uzyskujących kompleksowe
wykształcenie logistyczne odpowiadające potrzebom dynamicznie rozwijającego się
współczesnego rynku paliwowo – smarowniczego, w tym szczególnie płynów
eksploatacyjnych dla motoryzacji. Student w czasie trwania studiów uzyska
wykształcenie specjalistyczne oparte o:
Wiedzę specjalistyczną obejmującą: znajomość budowy i eksploatacji
urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych, podstaw technologii
przeróbki ropy naftowej, budowy i eksploatacji baz i stacji paliw, kontroli jakości
płynów eksploatacyjnych, ochrony środowiska w gospodarce płynami
eksploatacyjnymi, przewozu materiałów niebezpiecznych, problemów odpadów
w logistyce, tribologii i tribotechniki.
Umiejętności specjalistyczne: w zakresie metod kontroli jakości
magazynowanych i transportowanych paliw, olejów i smarów; organizacji
i zarządzania transportem paliw na drodze od producenta poprzez sieć baz i składów
paliwowych, magazynów do stacji paliw; znajomość budowy i zasad eksploatacji
urządzeń technicznych stosowanych w logistyce płynów eksploatacyjnych.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów
absolwenci będą przygotowani do pracy w:
firmach zajmujących się transportem
i dystrybucją paliw, olejów, smarów
i płynów specjalnych;
stacjach paliw;
przedsiębiorstwach transportowych
przechowujących i użytkujących paliwa,
oleje i smary;
jednostkach organizacyjnie podległych
Ministrowi Obrony Narodowej;
administracji rządowej i samorządowej.

LOGISTYKA W MOTORYZACJI
Specjalność profiluje:
Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu WME
Specjalność związana z podstawowymi problemami współczesnej cywilizacji.
Zapewnia gruntowną znajomość logistyki, techniki motoryzacyjnej, funkcjonowania
zaplecza motoryzacyjnego, efektywnej organizacji transportu oraz oddziaływania
motoryzacji na środowisko, a także magazynowania i zarządzania przewozami
z wykorzystaniem metod komputerowych.
W czasie trwania studiów studenci uzyskują wykształcenie przygotowujące
specjalistów dla potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora motoryzacyjnego,
a w szczególności:
Wiedzę specjalistyczną obejmującą: znajomość techniki, organizacji pracy
i zarządzania w firmach związanych z motoryzacją: produkcyjnych, serwisowych,
transportowych, handlowych, ochrony środowiska w motoryzacji oraz bezpiecznej
eksploatacji środków transportowych.
Umiejętności specjalistyczne w zakresie: organizacji i zarządzania logistyką
w firmach transportowych i usługowych związanych z motoryzacją, oceny zagrożeń
dla bezpieczeństwa i środowiska, eksploatacji środków transportowych.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów
absolwenci będą przygotowani do pracy w:
przedsiębiorstwach transportowych
i logistycznych;
stacjach serwisowych i naprawczych;
przedsiębiorstwach produkcji pojazdów
i ich zespołów;
sieciach sprzedaży samochodów i ich części;
w instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego i administracji
rządowej i samorządowej.

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW
Specjalność profiluje:
Instytut Logistyki WLO
Specjalność „logistyka przedsiębiorstw”
związana z gruntownym poznaniem nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich
wpływu na efektywność funkcjonowania
przedsiębiorstw, także procesów logistycznych
realizowanych w ramach przedsiębiorstw,
łańcuchów dostaw i sieci logistycznych. Student
w czasie trwania studiów uzyska wykształcenie
specjalistyczne oparte o:
Wiedzę specjalistyczną obejmującą:
zarządzanie logistyką, systemami i procesami
logistycznymi, kosztami logistycznymi, informatycznym wspomaganiem zarządzania logistyką,
metody sterowania zapasami w systemach logistycznych, eksploatację urządzeń transportu lotniczego i lądowego, zagospodarowanie odpadów, utrzymanie ruchu maszyn, prawo
w logistyce, logistykę usług, centra i sieci logistyczne, infrastrukturę transportową.
Umiejętności specjalistyczne w zakresie: znajomość identyfikacji procesów
logistycznych, właściwego zarządzania logistyką, obliczania, analizowania i oceny
kosztów logistycznych, posługiwania się odpowiednimi metodami sterowania
zapasami, zasad organizacji transportu, zasad eksploatacji urządzeń transportowych, wykorzystania sieci informatycznych i prawa w działalności logistycznej.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów
absolwenci będą przygotowani do pracy w:
- przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych
i handlowych w charakterze
specjalistów ds. logistyki;
- jednostkach gospodarczych
i administracyjnych w charakterze specjalistów ds.
logistyki;
- uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych doradczych w charakterze projektantów systemów
i procesów logistycznych.

REJESTRACJA I SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Rejestracja kandydatów na studia w Wojskowej Akademii Technicznej
prowadzona jest centralnie, wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji
Kandydatów, zwanej „IRK”.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz o wymaganych
dokumentach oraz ich składaniu, o szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji
kandydatów na pierwszy rok studiów wyższych można uzyskać w Sekcji Rekrutacji
WAT lub na stronie internetowej www.wat.edu.pl.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Szczegółowe i aktualne informacje o studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
w Wydziale Mechanicznym można uzyskać pod następującymi telefonami:
tel.: +48 261 837 100; +48 261 839 226; +48 261 837 921
fax.: +48 261 837 100
e-mail: jaroslaw.wisniewski@wat.edu.pl;
www: www.wme.wat.edu
Dojazd do WAT: autobusy 122, 154, 320, 523, tramwajem 20
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl

