STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA
MAGISTERSKIE (10 semestrów)

obejmują wiedzę politechniczną z zakresu działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej. Studia mają na celu kształcenie specjalistów
w zakresie zapewnienia jednolitości miar i dokładności pomiarów, w celu zabezpieczenia technicznego eksploatacji sprzętu wojskowego, zgodnie
z wymaganiami taktyczno-technicznymi oraz
bojowymi współczesnego pola walki.

obejmują wiedzę politechniczną z zakresu zabezpieczenia lotu nowoczesnego statku powietrznego przy pomocy radioelektronicznych urządzeń
pokładowych. Specjalność ma na celu kształcenie
specjalistów w zakresie budowy i eksploatacji
pokładowych urządzeń radioelektroniki lotniczej.

– nabór prowadzony co drugi rok

obejmują programem wiedzę politechniczną
z zakresu ubezpieczenia lotu statku powietrznego przy pomocy urządzeń radionawigacyjnych. Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie eksploatacji nowoczesnych
naziemnych urządzeń i systemów radionawigacyjnych wspierających operacje lotnicze.

obejmują wiedzę politechniczną z zakresu
radiolokacji. Studia mają na celu kształcenie
specjalistów w zakresie budowy, eksploatacji
oraz pracy bojowej sprzętu radiolokacyjnego,
zarówno na poziomie pojedynczego radaru,
jak i systemu radiolokacyjnego.

www.wat.edu.pl

Studia dla podchorążych zakładają realizację dwóch modułów:
modułu kształcenia politechnicznego w układzie studiów
dwustopniowych, realizowanego na kierunku studiów,
zgodnie ze standardami kształcenia określonymi przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony
narodowej, prowadzącego do ukończenia studiów wyższych,
ź modułu szkolenia wojskowego, wspólnego dla wszystkich
podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na
pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Zapewnia
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 pracy w strukturach międzynarodowych.
ź

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione
bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie
oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami
wojskowymi. Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią
czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką. Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się do
Akademii jest podpisywany
ko n t ra k t n a p e ł n i e n i e
służby kandydackiej oraz
umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu
odbywania przez kandydata służby kandydackiej,
w przypadku przerwania
studiów lub zwolnienia ze
służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

www.wel.wat.edu.pl

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.
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