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Drodzy Kandydaci, absolwenci szkół średnich!!!
Drodzy Kandydaci, absolwenci szkół średnich!!!
Zapraszamy WAS do studiowania na jednym z najstarszych Wydziałów Wojskowej
Akademii Technicznej – Wydziale Mechanicznym (WME) na kierunku studiów
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, który jest kontynuacją jednego z najstarszych
kierunków realizowanych w WAT – mechanika.
Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia, sprawną organizację procesu
dydaktycznego oraz życzliwą wobec studentów atmosferę i partnerskie relacje.

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.

Kierunek studiów „Mechanika i budowa maszyn” posiada
pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - uchwała PKA Nr
290/2011 z dnia 5 maja 2011 r. do roku akademickiego 2016/2017 oraz
certyfikaty wysokiej jakości kształcenia nadane przez:
- Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) - uchwała
KAUT z dnia 24 kwietnia 2015 r.,
- Europejski Certyfikat EUR-ACE® Label na lata 2014/2015 –2019/2020.

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 realizacji krajowych i międzynarodowych 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), nowoczesnymi stanowiskami
badawczo–naukowymi wyposażonymi 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, „Energetyka” kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektroniki WAT, „Biogospodarka”
kierunek prowadzony wspólnie z Politechniką Łódzką i Politechniką Warszawską.
Wydział oferuje kształcenie na studiach I i II stopnia: cywilnych w 9 specjalnościach,
wojskowych w 2 specjalnościach.
Na kierunku „Mechanika i budowa maszyn” specjalności wojskowe to:
Maszyny inżynieryjne,
Czołgowo - samochodowa.

†
†

MODEL KSZTAŁCENIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY
ZAWODOWOWYCH
Opracowany we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej model studiów, łączy: kształcenie politechniczne oraz kształcenie i szkolenie wojskowe
w specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu Obrony Narodowej. Kandydaci na
żołnierzy zawodowych są kształceni zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym. Promocja na pierwszy stopień oficerski odbywa się po
ukończeniu studiów magisterskich (II stopnia), zdaniu egzaminu oficerskiego oraz
odbyciu praktyki w jednostce wojskowej na stanowisku dowódcy plutonu. Podstawowe szkolenie wojskowe, kończące się przysięgą wojskową, realizowane jest według
oddzielnego programu w okresie 4 tygodni bezpośrednio przed immatrykulacją.
Kształcenie kierunkowe (politechniczne) oparte jest na efektach kształcenia dla
kierunku studiów „Mechanika i budowa maszyn” zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla obszaru nauk technicznych w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kwalifikacji inżyniera lub magistra inżyniera dla I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim uchwalonymi
przez Senat WAT. Kształcenie wojskowe oparte jest na opracowanych przez MON wojskowych efektach kształcenia i efektach kształcenia specjalistycznego opracowanych dla
każdego korpusu i grupy osobowej i uzgodnione z gestorami korpusów osobowych
Rodzaju Sił Zbrojnych oraz z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

MODUŁ
SPECJALISTYCZNY

MODUŁ
KIERUNKOWY

MODUŁ
WOJSKOWY

Model kształcenia podchorążych składa się z trzech zintegrowanych ze sobą
modułów:
-moduł kierunkowy (politechniczny) - dla każdego kierunku studiów obejmujący treści określone w efektach kształcenia dla kierunku studiów
„mechanika i budowa maszyn” dla pierwszego i drugiego stopnia o profilu
ogólnoakademickim. W skład modułu wchodzą następujące grupy przedmiotów:
ogólne, podstawowe, kierunkowe, specjalistyczne oraz praca dyplomowa
(inżynierska i magisterska).
-moduł wojskowy – wspólny dla wszystkich podchorążych w WAT obejmujący
przedmioty niezbędne do uzyskania stopnia oficerskiego, zapewniający
wykształcenie oficera – dowódcy, organizatora i menedżera posiadającego
odpowiednią wiedzę o systemach i procesach dowodzenia, zgodnie z procedurami
NATO, znającego moralno - bojowe i psychologiczne aspekty dowodzenia
pododdziałami, posiadającego niezbędną znajomość języków obcych do
funkcjonowania w strukturach międzynarodowych, w tym NATO. Struktura modułu
w planach studiów ma następującą postać: szkolenie podstawowe, kształcenie
kierunkowe, kształcenie sportowo – językowe i kształcenie specjalistyczne.
I. KSZTAŁCENIE PODSTAWOWE - W
II. KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE - W
III. KSZTAŁCENIE SPORTOWO-JEZYKOWE

A. PRZEDMIOTY OGÓLNE - C

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE - C

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE - C

A. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE C- W

B. PRACA DYPLOMOWA - C

C. PRAKTYKI / SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE - W - C

- moduł specjalistyczny został podzielony na trzy zasadnicze etapy:
-szkolenie żołnierza specjalisty - pierwsze cztery semestry studiów,
-szkolenie dowódcy drużyny rodzaju wojsk - po ukończeniu studiów I stopnia,
-szkolenie dowódcy plutonu określonego korpusu, grupy osobowej
i specjalności - po ostatnim semestrze studiów II stopnia.
Plany studiów zorientowane są na realizację praktycznego szkolenia
dowódczego. Zgodnie z przyjętym ogólnym modelem studiów podchorążowie
realizują szkolenia specjalistyczne w Centrach Szkolenia lub Jednostkach
Wojskowych.
W planach studiów założono w trakcie wybranych semestrów I i II stopnia
studiów – 4 tygodniowe praktyczne szkolenia podchorążych we wskazanych przez
MON Centrach Szkolenia. Po 3 semestrze studiów II stopnia przewidziano
4-tygodniową praktykę dowódcy plutonu.
Model studiów przewiduje rozszerzenie kształcenia z języka angielskiego specjalistycznego przygotowującego do udziału w strukturach NATO.
W planach studiów przewidziano obóz sportowo-językowy.

KWALIFIKACJE WOJSKOWE ABSOLWENTA
Absolwent - oficer kierunku: „Mechanika i budowa maszyn” w wyniku realizacji
standardu kształcenia wojskowego będzie posiadał poniżej określone efekty
kształcenia i szkolenia.
A) Wiedzę: interdyscyplinarną z zakresu nauk humanistycznych, społecznych
(w tym nauk o obronności, nauk o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu), dotyczącą
istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania oficera w jednostce wojskowej w
warunkach pokojowych, kryzysu i wojny; o organizacji, strukturach, rodzajach
i wyposażeniu pododdziałów rodzajów Sił Zbrojnych RP; na temat prowadzenia
działań taktycznych na współczesnym polu walki na szczeblu plutonu i kompanii
(równorzędnym); specjalistyczną umożliwiającą dowodzenie pododdziałem oraz
przygotowanie, organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowometodycznej; będzie znał budowę oraz zasady działania broni strzeleckiej, będzie
znał możliwości wykorzystania bojowego powierzonego uzbrojenia i sprzętu
wojskowego, będzie posiadał wiedzę na temat organizacji obsługiwań technicznych;
będzie znał misję i wizję Sił Zbrojnych RP oraz zasady ich komunikowania
społeczeństwu; będzie posiadał niezbędną wiedzę prawną obejmującą
unormowania pełnienia zawodowej służby wojskowej.
B) Umiejętności: : rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów
związanych z dowodzeniem pododdziałem; praktycznego wykorzystania metod,
technik i narzędzi niezbędnych do planowania i prowadzenia działań taktycznych,
przy wykorzystaniu dostępnej techniki bojowej; prowadzenia właściwej gospodarki
mieniem; znajomość języka angielskiego na poziomie SPJ 3232; dowodzenia,
organizowania działalności szkoleniowo-metodycznej oraz prowadzenia pracy
wychowawczej; dostosowania się do częstych zmian otoczenia wynikających ze
specyfiki służby wojskowej; korzystania z dokumentów formalno – prawnych
normujących pełnienie służby wojskowej.
C) Kompetencje personalne i społeczne: niezbędne do wykonywania zadań na
zajmowanym stanowisku; posiada wysoką sprawność fizyczną oraz odporność
psychiczną, pozwalającą na niezakłóconą realizację zadań w warunkach stresu
i wzmożonego ryzyka; ma poczucie bycia obywatelem Polski, Europy i Świata
o ugruntowanej świadomości patriotyczno – historyczno – obronnej.

KWALIFIKACJE POLITECHNICZNE ABSOLWENTA –
OFICERA KIERUNKU
„MECHANIKA I BUDOWA MASZYN”
Absolwent - oficer kierunku „Mechanika i budowa maszyn” uzyska oprócz
wiedzy wojskowej - wiedzę i umiejętności politechniczne:
Na studiach I stopnia uzyskuje:
podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień
z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn;
gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi obliczeniowych;
jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji
maszyn; prac wspomagających projektowanie, dobór materiałów inżynierskich
stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją; pracy
w zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania
się nowoczesnymi technikami komputerowymi.
znajomość języka obcego na poziomie
biegłości B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy oraz posiada umiejętności
posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia;
wiedzę przygotowującą do podjęcia
studiów drugiego stopnia.
W programie kształcenia zwiększono
liczbę godzin zajęć z WF i języka obcego.
Studia kierunkowe kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem stopnia
zawodowego inżynier.

-

-

-

Na studiach II stopnia uzyskuje:
zaawansowaną wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień
z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn;
podbudowaną uporządkowaną teoretycznie wiedzę z mechaniki oraz
projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych;
jest przygotowany do realizacji zintegrowanych procesów wytwarzania,
i eksploatacji maszyn; modelowania i projektowania maszyn, doboru
materiałów inżynierskich stosowanych na elementy maszyn; pracy w zespole;
koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się
nowoczesnymi technikami komputerowymi;
znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności
posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia;
wiedzę przygotowującą do podjęcia studiów III stopnia.

Studia kierunkowe kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem stopnia
zawodowego magister.

REJESTRACJA I SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Rejestracja kandydatów na studia w Wojskowej Akademii Technicznej
prowadzona jest centralnie, wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji
Kandydatów, zwanej „IRK”.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne kierunki studiów,
a w przypadku studiów drugiego stopnia także na specjalności. Uruchomienie
określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą zakwalifikowanych
kandydatów. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia, w ramach ustalonego limitu
miejsc, podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji są
dostępne na stronie głównej WAT 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

