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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
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.
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.

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: wojskowych
w 2 specjalnościach, cywilnych w 9 specjalnościach.
Na kierunku „Mechanika i budowa maszyn” specjalności na studiach dla osób
cywilnych są następujące:
†
Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe,
†
Mechatronika i diagnostyka samochodowa,
†
Pojazdy samochodowe i specjalne,
†
Techniki i komputery w inżynierii mechanicznej,
†
Urządzenia i zastosowania produktów naftowych.

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 I stopnia (inżynierskie) –
kończą się nadaniem tytułu zawodowego
inżyniera, trwają 7 semestrów. Na studiach
studenci uzyskują 210 punktów ECTS.
Studia II stopnia (magisterskie) –
kończą się nadaniem tytułu magistra,
trwają 3 semestry. Na studiach studenci
uzyskują 90 punktów ECTS.
Na studia przyjmowani są absolwenci studiów inżynierskich z pokrewnych kierunków, których wykaz
zawarto w warunkach rekrutacji.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW
Kierunek należy do dziedziny nauk technicznych i następujących dyscyplin
naukowych: Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka, Mechanika, Transport.
Powiązany jest z kierunkami studiów jak: Mechatronika, Energetyka, Automatyka i robotyka, Edukacja techniczno-informatyczna, Inżynieria materiałowa, Transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Logistyka.
Absolwenci w czasie studiów uzyskują efekty kształcenia oparte na wiedzy:
ogólnej w zakresie: matematyki, fizyki, chemii, geometrii wykreślnej i grafiki
inżynierskiej,
uporządkowanej w zakresie: mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, teorii ruchu maszyn i napędów; projektowania, budowy, konstrukcji
i zasad funkcjonowania części maszyn; płynów eksploatacyjnych stosowanych
w budowie maszyn; mechaniki płynów i termodynamiki technicznej; metrologii
i systemów pomiarowych; metod pomiaru i podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne oraz elektryczne, metod obliczeniowych
i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy systemów pomiarowych;
inżynierii wytwarzania elementów i zespołów maszyn oraz technologii montażu
maszyn; budowy i funkcjonowania urządzeń i układów hydraulicznych i pneumatycznych; organizacji użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych;
szczegółowej w zakresie: pojazdów i maszyn w tym w zakresie techniki
samochodowej, mechaniki i bezpieczeństwa ruchu drogowego; kształconych
specjalności; oceny ich własności; procesu spalania i wymiany ciepła.
podstawowej w zakresie: elektrotechniki i elektroniki; architektury
komputerów; ochrony środowiska w budowie maszyn; automatyki i robotyki
niezbędnej do projektowania układów regulacji stosowanych w urządzeniach
mechanicznych i mechatronicznych; cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów
technicznych; diagnostyki maszyn; realizacji procesu technologicznego naprawy
maszyn; zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w przemyśle
maszynowym; zarządzania; nauk społecznych i humanistycznych; niezawodności,
tribologii i tribotechniki; podstawowych procesów i systemów logistycznych;
programów komputerowych służących do analizy obciążeń pojazdów i maszyn;
typowych technologii inżynierskich; ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego; zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę z zakresu mechaniki i budowy maszyn.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI SPECJALISTYCZNE ABSOLWENTA
MASZYNY INŻYNIERYJNO – BUDOWLANE I DROGOWE
Specjalność profiluje
Instytut Budowy Maszyn WME
Studenci w czasie studiów uzyskają:
Wiedzę specjalistyczną:
przygotowującą absolwentów, którzy
będą zajmowali się eksploatacją, oraz
organizacją pracy maszyn w przedsięwzięciach inżynieryjno budowlanych
i drogowych, a także innymi zagadnieniami
(produkcja, remont itp.) związanymi z tymi maszynami. Program kształcenia obejmuje
wiedzę z zakresu budowy maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych, charakterystyk technicznych tych maszyn, zasad ich eksploatacji, diagnostyki oraz zasad
organizacji pracy. Znaczna część programu poświęcona jest projektowaniu elementów i zespołów maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych z wykorzystaniem
nowoczesnych programów komputerowych opartych na współczesnych osiągnięciach nauki w tym zakresie.
Umiejętności specjalistyczne: zapoznanie się z budową maszyn inżynieryjnobudowlanych i drogowych, zasadami ich eksploatacji, oraz organizacji pracy
podczas zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń na uczelni, oraz w przedsiębiorstwach
i zakładach przemysłowych. Posiadają umiejętność projektowania zespołów
maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych na podstawie obciążeń występujących podczas ich eksploatacji.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwenci są przygotowani
do pracy m.in. na stanowiskach związanych z: eksploatacją maszyn
(w przedsiębiorstwach budowlanych, budownictwa inżynieryjnego, budowy dróg
i autostrad); w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą, wypożyczaniem,
leasingiem, oraz obsługą i remontem maszyn inżynieryjno-budowlanych
i drogowych; w instytutach branżowych, biurach projektowych oraz w zakładach
produkujących tego typu maszyny; w organach administracji rządowej
i samorządowej, szczególnie przy pracach związanych z zapobieganiem
i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

MECHATRONIKA I DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA
Specjalność profiluje Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu WME
Studenci w czasie studiów uzyskają:
Wiedzę specjalistyczną: zapewniającą
studentom gruntowną znajomość techniki
motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem
znajomości nowoczesnych układów mechatronicznych stosowanych w samochodach oraz ich
utrzymaniem w ciągłej sprawności. Program
kształcenia obejmuje m.in. następującą problematykę: budowę pojazdów i ich zespołów,
rozwiązania mechatronicznych układów sterowania w samochodach, utrzymanie i bezpieczne użytkowanie układów mechatronicznych, diagnozowanie układów mechatronicznych przy wykorzystaniu technik
komputerowych, zastosowanie pokładowej techniki komputerowej w samochodach,
układów neutralizacji spalin i ich utrzymania, technologii produkcji i napraw układów
mechatronicznych oraz ich utylizacji, hybrydowych układów napędowych, ogniw
paliwowych i ich zastosowania w technice motoryzacyjnej.
Umiejętności specjalistyczne: ukierunkowane na wykształcenie pracowników
produkcji i zaplecza obsługowego o gruntownej wiedzy odpowiadającej wyzwaniom
współczesnej i przyszłej motoryzacji, w tym coraz większym nasyceniem pojazdów
nowoczesną elektroniką.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwenci są przygotowani do
pracy m.in.: w przedsiębiorstwach i stacjach serwisowych oraz warsztatach
naprawczych, w dziedzinach związanych z elektroniką samochodową oraz
w przedsiębiorstwach produkcji samochodów i ich zespołów, sieciach sprzedaży
samochodów.

POJAZDY SAMOCHODOWE I SPECJALNE
Specjalność profiluje Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu WME
Studenci w czasie studiów uzyskają:
Wiedzę specjalistyczną: zapewniająca gruntowną znajomość: budowy pojazdów mechanicznych
(samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i pojazdów specjalnych); rozmieszczenia
i działania podzespołów, zespołów i układów
pojazdów (w tym ich wzajemnego powiązania)
z uwzględnieniem, ergonomii i bezpieczeństwa
produkcji i eksploatacji oraz ekologii, w tym umiejętność opisywania zachodzących
w nich zjawisk i znajomość podstaw modelowania i analizy ruchu pojazdu.
Umiejętności specjalistyczne: znajomość właściwości technicznych i użytkowych
pojazdów mechanicznych oraz zasad racjonalnego i bezpiecznego ich wykorzystania,
znajomość technologii produkcji i napraw pojazdów mechanicznych. Umiejętność
komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Specjalizacja następuje również
poprzez realizację odpowiedniej tematyki pracy przejściowej i pracy dyplomowej.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwenci są przygotowani do
pracy m.in.: w sektorze motoryzacji, a w szczególności w: stacjach serwisowych,
firmach transportowych, zakładach produkcji i napraw pojazdów mechanicznych
oraz na stanowiskach związanych z dystrybucją samochodów i części zamiennych.

TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII MECHANICZNEJ
Specjalność profiluje Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME
Studenci w czasie studiów uzyskają:
Wiedzę specjalistyczną: wiedzę teoretyczną
w zakresie następujących działów inżynierskich:
metoda elementów skończonych, podstawy
teorii sprężystości, metody numeryczne w obliczeniach inżynierskich, modelowanie układów
liniowych/nieliniowych fizycznie i geometrycznie, termomechanika, walidacja modeli numerycznych konstrukcji, nowoczesne materiały
i technologie, techniki eksperymentalne pomiaru
odkształceń, przemieszczeń i drgań.

Umiejętności specjalistyczne: praktyczną wiedzę w zakresie następujących działów
inżynierskich: modelowanie numeryczne i symulacja procesów statycznych i dynamicznych w konstrukcjach przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego
wspomagania obliczeń inżynierskich (CAE), modelowanie numeryczne zaawansowanych materiałów, symulacje MES stanu przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia
w złożonych konstrukcjach i układach mechanicznych przy zastosowaniu systemów
CAE, techniki eksperymentalne pomiaru odkształceń, przemieszczeń i drgań, wspomagane komputerowo projektowanie konstrukcji, w tym dobór materiałów konstrukcyjnych. Uzyskane wykształcenie przygotowuje specjalistów na poziomie inżynierskim
w zakresie komputerowego wspomagania modelowania, symulacji i projektowania
konstrukcji, m.in. maszyn i układów mechanicznych. Absolwenci posiadają umiejętność
wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych i systemów obliczeniowych CAE
do analizy konstrukcji na etapie projektowania, eksploatacji lub modernizacji konstrukcji.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwenci są przygotowani do
pracy: w uczelniach m.in. w zespołach obliczeniowo–projektowych oraz
w przedsiębiorstwach, jednostkach badawczych i biurach projektowych branż
reprezentujących inżynierię mechaniczną.

URZĄDZENIA I ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW NAFTOWYCH
Specjalność profiluje Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu WME
Studenci w czasie studiów uzyskają:
Wiedzę specjalistyczną z zakresu:
z zakresu technologii przeróbki ropy naftowej,
właściwości i metod kontroli, jakości paliw, olejów
i smarów, organizacji i zarządzania ich transportem i dystrybucją na drodze od producenta, poprzez sieć baz i składów paliwowych, magazynów
i stacji paliw, aż do znajomości budowy i eksploatacji konkretnych urządzeń technicznych, w których te produkty są użytkowane.
Umiejętności specjalistyczne: uzyskanie
kompleksowego wykształcenia odpowiadającego potrzebom współczesnego rynku
paliwowo - smarowniczego i związanej z nim logistyki.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwenci są przygotowani do
pracy: jako wyższy personel techniczny i handlowy w firmach krajowych
i zagranicznych zajmujących się dystrybucją paliw, olejów, smarów i płynów
specjalnych, personel kierujący gospodarką paliwowo – smarowniczą w dużych
przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, handlowych i usługowych;
- zawodowej, jako personel kierowniczy stacji paliw oraz wyższy personel techniczny
zakładów transportu paliw i baz paliw; zawodowej, jako personel zajmujący się
ochroną środowiska w przedsiębiorstwach transportujących, przechowujących
i użytkowujących paliwa, oleje i smary, personel oddziałów analityczno – badawczych
lub szkoleniowych przedsiębiorstw i firm zajmujących się logistyką produktów
naftowych;w ośrodkach badawczo – rozwojowych i jednostkach organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego
personelu technicznego, personelu badawczego.

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 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

