LOGISTYKA
STUDIA I STOPNIA — IN¯YNIERSKIE (7 sem.)
stacjonarne i niestacjonarne
specjalnoœci profilowane treœciami wybieralnymi:
ź

logistyka przedsiêbiorstw

ź

logistyka w motoryzacji

ź

logistyka i ekologia p³ynów eksploatacyjnych

STUDIA II STOPNIA — MAGISTERSKIE (3 sem.)
stacjonarne i niestacjonarne
specjalnoœæ profilowana treœciami wybieralnymi:
ź

logistyka w przedsiêbiorstwie

OBRONNOŒÆ PAÑSTWA
STUDIA I STOPNIA — LICENCJACKIE (6 sem.)
stacjonarne i niestacjonarne
specjalnoœci profilowane treœciami wybieralnymi:
ź

zarz¹dzanie obronnoœci¹ pañstwa

ź

system militarny pañstwa

ź

logistyka obronnoœci i bezpieczeñstwa

ź

system pozamilitarny pañstwa

STUDIA II STOPNIA — MAGISTERSKIE (4 sem.)
stacjonarne i niestacjonarne
specjalnoœci profilowane treœciami wybieralnymi:
ź

logistyka obronnoœci i bezpieczeñstwa

ź

wspó³praca cywilno-wojskowa

ź

obrona terytorialna w systemie obronnym pañstwa

ź

ochrona infrastruktury krytycznej

ź

gospodarka obronna

STUDIA WOJSKOWE
jednolite studia magisterskie (10 semestrów)
LOGISTYKA
specjalnoœci (wg potrzeb MON):
ź grupa osobowa ogólnologistyczna
ź grupa osobowa materia³owa

KIERUNKI STUDIÓW O PROFILU PRAKTYCZNYM
Unikalny profil w kraju, jedyny na WAT
ATUTY:
program studiów opracowany wspólnie z pracodawcami, aby by³ jak najbardziej dostosowany do
oczekiwañ rynku pracy
ź praktyki studenckie 6-miesięczne na I stopniu
i jednolitych studiach magisterskich, 3-miesiêczne na
II stopniu
ź wiêcej zajêæ praktycznych (æwiczenia, laboratoria
i seminaria), a mniej teoretycznych (wyk³ady)
ź

STUDIA PODYPLOMOWE
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Zarz¹dzanie w systemie pozyskiwania sprzêtu
wojskowego (dla potrzeb MON)
Zabezpieczenie logistyczne (dla potrzeb MON)
Zarz¹dzanie logistyk¹ przedsiêbiorstwa w warunkach
ochrony œrodowiska
Zarz¹dzanie logistyczne w przedsiêbiorstwie
Samorz¹d terytorialny w obronnoœci pañstwa
Audyt i kontrola wewnêtrzna w organizacjach
zhierarchizowanych i administracji publicznej

KURSY KWALIFIKACYJNE I DOSKONAL¥CE
(dla potrzeb MON)

www.wlo.wat.edu.pl

LOGISTYKA
I STOPNIA

OBRONNOŒÆ PAÑSTWA
I STOPNIA

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W PROGRAMIE STUDIÓW:
systemy produkcji, centra logistyczne, zarz¹dzanie ³añcuchem
dostaw, projektowanie procesów logistycznych, zapasy w systemach logistycznych.

system obronnoœci pañstwa,
miêdzynarodowe stosunki
polityczno-militarne, ochrona
cyberprzestrzeni w systemie
obronnym, militarne zasoby
obronne

LOGISTYKA
II STOPNIA

OBRONNOŒÆ PAÑSTWA
II STOPNIA

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W PROGRAMIE STUDIÓW:
analiza danych w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych,
technologie transportowe, us³ugi
logistyczne.

prognozowanie wojenne, futurologia i foresighting, technologia wojny informacyjnej, Europejski i Euroatlantycki system
bezpieczeñstwa i obronnoœci.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:
przedsiêbiorstwa przemys³owe,
dystrybucyjne i handlowe, jednostki gospodarcze i administracyjne, na stanowiskach o charakterze mened¿erskim, koordynacyjno-organizatorskim
i spedycyjnym.

ró¿ne stanowiska w jednostkach organizacyjnych SZRP,
administracji publicznej (pañstwowej i samorz¹dowej) oraz
s³u¿bach, inspekcjach i stra¿ach
funkcjonuj¹cych w sek-torze
zwi¹zanym z obronnoœci¹
i bezpieczeñstwem pañstwa,
a tak¿e w organizacjach pozamilitarnych.
Wydzia³ Logistyki posiada wykwalifikowan¹ kadrê dydaktyczn¹
i nowoczesn¹ infrastrukturê przystosowan¹ do jak najlepszego
kszta³cenia.

Na
ź
ź
ź

Wydziale Logistyki dzia³aj¹ trzy studenckie ko³a naukowe:
Ko³o Naukowe Securitas et Defensio WAT
Ko³o Naukowe Logistyki Stosowanej
Ko³o Naukowe Logistyki Wojskowej

Zajêcia prowadzone s¹ m.in. przy pomocy programów komputerowych rozwijaj¹cych umiejêtnoœci praktyczne:

rejestracja kandydatów na stronie:
https://wat-irk.wat.edu.pl
Punkty rankingowe na studia I stopnia liczone s¹
ź

z nastêpuj¹cych przedmiotów:
matematyka - max. 45 pkt. (Logistyka)

- max. 30 pkt. (Obronność państwa)
ź fizyka z astronomi¹ lub fizyka
- max. 30 pkt. (Logistyka)
ź geografia lub historia, lub WOS
- max. 45 pkt. (Obronność państwa)
ź jêzyk obcy nowo¿ytny - max. 20 pkt.
ź jêzyk polski - max. 5 pkt.
Studia II stopnia rekrutacja:
Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych
i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów oraz
posiadanych kompetencji.
O przyjęcie na kierunek Logistyka może ubiegać się
wyłącznie kandydat posiadający co najmniej tytuł
zawodowy inżyniera.

Miejsce sk³adania dokumentów
Sekcja ds. Rekrutacji
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 Warszawa 46
budynek główny
poniedziałek – piątek w godz. 7.30 - 15.30
od lipca do września, w czwartki dodatkowo do 18.00
tel.: 261 83-79-39
261 83-79-56
261 83-79-38
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

www.wat.edu.pl

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
UL. GEN. WITOLDA URBANOWICZA 2
00-908 WARSZAWA 46
WYDZIA£ LOGISTYKI
tel.: 261 83-75-91
e-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl

Polub nas na facebooku!
www.facebook.com/wlowat

