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WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią politechniczną
działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez
Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi
badania naukowe.

Uczelnia, w służbie społeczeństwu 
realizuje swą misję poprzez: 
najważniejsze  standardy w 

badaniach naukowych, 
przekazywanie wiedzy i wysoką 

jakość kształcenia.

Wojskowa Akademia Techniczna 
jako wspólnota akademicka jest 

otwarta dla wszystkich, pielęgnuje 
wartości i tradycje patriotyczne 

wynikające z etosu Szkoły 
Rycerskiej

MISJA UCZELNI



Wydział Cybernetyki

Wydział Elektroniki

Wydział Inżynierii Lądowej 
i Geodezji

Wydział Logistyki

Wydział Mechatroniki i
Lotnictwa

Wydział Nowych Technologii
i Chemii

Instytut Optoelektroniki

Wydział Mechaniczny

Wydziały Wojskowej Akademii Technicznej



WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA OFERUJE:

▪ studia pierwszego stopnia (inżynierskie, licencjackie)

▪ studia drugiego stopnia (magisterskie)

▪ studia doktoranckie 

▪ studia podyplomowe 

▪ szkolenia specjalistyczne

▪ kursy językowe

Wojskowa Akademia Techniczna 

22

kierunki 

studiów

ponad 10300 
studentów

12
studentów 

na 1 nauczyciela

ponad 800
nauczycieli 

akademickich



REKRUTACJA

Studia wojskowe

PODSTAWOWE SZKOLENIE WOJSKOWE  

PRZYSIĘGA WOJSKOWA

IMMATRYKULACJA

KSZTAŁCENIE

BLOK WOJSKOWY BLOK POLITECHNICZNY

STUDIA I STOPNIA
(DYPLOM INŻYNIERA)

STUDIA II STOPNIA

(DYPLOM MGR. INŻYNIERA)

PRZEDMIOTY 
OGÓLNOWOJSKOWE, 

DODATKOWE GODZINY 
Z J. ANGIELSKIEGO I WF

EGZAMIN OFICERSKI

PROMOCJA NA I STOPIEŃ OFICERSKI

CZYNNA SŁUŻBA WOJSKOWA

REKRUTACJA

Studia cywilne

IMMATRYKULACJA

KSZTAŁCENIE

STUDIA I STOPNIA
(DYPLOM INŻYNIERA / LICENCJATA)

STUDIA II STOPNIA

(DYPLOM MGR. INŻYNIERA / MGR.)

PRACA NA RYNKU CYWILNYM



Wydział Cybernetyki

www.wcy.wat.edu.pl
e-mail: dziekanat.wcy@wat.edu.pl
tel.: 261 839 528, 261 837 150, 261 837 065
fax: 261 837 262

KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWYCH:

▪ INFORMATYKA

▪ KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

KIERUNKI STUDIÓW CYWILNYCH:
▪ BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - studia licencjackie/magisterskie

▪ INFORMATYKA - studia inżynierskie/magisterskie

▪ INFORMATYKA W MEDYCYNIE - studia inżynierskie

▪ KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - studia inżynierskie

▪ ZARZĄDZANIE - studia licencjackie/magisterskie



www.wel.wat.edu.pl
e-mail: dziekanat.wel@wat.edu.pl
tel.: 261 839 341
fax: 261 839 983

Wydział Elektroniki

KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWYCH:
▪ ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 

KIERUNKI STUDIÓW CYWILNYCH:
▪ ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA – studia inżynierskie/magisterskie
▪ ENERGETYKA - studia inżynierskie/magisterskie



www.wig.wat.edu.pl
e-mail: dziekanat.wig@wat.edu.pl
tel.: 261 839 414, 261 839 015
fax: 261 839 569

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWYCH:
▪ BUDOWNICTWO 
▪ GEODEZJA I KARTOGRAFIA

KIERUNKI STUDIÓW CYWILNYCH:
▪ BUDOWNICTWO studia inżynierskie/magisterskie 
▪ GEODEZJA I KARTOGRAFIA - studia inżynierskie/magisterskie



www.wlo.wat.edu.pl
e-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl
tel.: 261 837 591
fax: 261 839 206

Wydział Logistyki

KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWYCH:
▪ LOGISTYKA (profil praktyczny)

KIERUNKI STUDIÓW CYWILNYCH:
▪ OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny) - studia licencjackie
▪ LOGISTYKA (profil praktyczny) - studia inżynierskie



www.wme.wat.edu.pl
e-mail: dziekanat.wme@wat.edu.pl
tel.: 261 837 921, 261 837 226, 
fax: 261 837 100

Wydział Mechaniczny

KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWYCH:
▪ MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNKI STUDIÓW CYWILNYCH:
▪ MECHANIKA I BUDOWA MASZYN- studia inżynierskie/magisterskie
▪ LOGISTYKA - studia inżynierskie/magisterskie (profil ogólnoakademicki) 
▪ BIOGOSPODARKA - studia inżynierskie
▪ BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - studia inżynierskie 

interdyscyplinarne realizowane przez WME, WCY, WEL, IOE



www.wml.wat.edu.pl
e-mail: dziekanat.wml@wat.edu.pl
tel.: 261 839 555, 261 837 645
fax: 261 837 581

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWYCH:
▪ MECHATRONIKA 
▪ LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
▪ INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

KIERUNKI STUDIÓW CYWILNYCH:
▪ MECHATRONIKA - studia inżynierskie/magisterskie
▪ LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - studia inżynierskie/magisterskie
▪ INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - studia inżynierskie/magisterskie



www.wtc.wat.edu.pl
e-mail: dziekanat.wtc@wat.edu.pl
tel.: 261 839 474, 261 839 435, 261 839 438
fax: 261 839 470

Wydział Nowych Technologii i Chemii

KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWYCH:
▪ CHEMIA

KIERUNKI STUDIÓW CYWILNYCH:
▪ CHEMIA - studia inżynierskie/magisterskie
▪ INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – studia inżynierskie/magisterskie



• elektronika

Instytut prowadzi kursy dokształcające

www.ioe.wat.edu.pl
e-mail: dziekanat.ioe@wat.edu.pl
tel.: 261 839 430
fax: 261 668 950

Instytut Optoelektroniki 

KIERUNKI STUDIÓW CYWILNYCH:

▪ ELEKTRONIKA  I TELEKOMUNIKACJA - studia magisterskie
▪ OPTOELEKTRONIKA - studia magisterskie
▪ INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA - studia inżynierskie



Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w
korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez
Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów
zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim.

Plany studiów dla podchorążych zakładają realizację przez nich dwóch modułów:

▪ modułu kształcenia kierunkowego - realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z uchwalonymi przez
Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia opartymi na Krajowych Ramach Kwalifikacji dla
Szkolnictwa Wyższego i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej,
prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera i dalej magistra inżyniera potwierdzonego
dyplomami ukończenia studiów wyższych.

▪ modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do
mianowania na pierwszy stopień oficerski - podporucznika, na podstawie opracowanego przez MON
standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

Studia wojskowe



Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych -
po ukończeniu studiów I i II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier i mianowani są na stopień
podporucznika.

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 w Akademii, jest podpisywany kontrakt na
pełnienie 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.

Studia wojskowe



Studia wojskowe

Na studia wojskowe może być przyjęta osoba, która:

▪ posiada obywatelstwo polskie
▪ nie jest karana sądownie
▪ posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną przez wojskową komisję lekarską i pracownię 

psychologiczną
▪ posiada wiek co najmniej 18 lat
▪ posiada świadectwo dojrzałości
▪ posiada znajomość  j. angielskiego na min. 5 pkt. rankingowych (25 % z poziomu rozszerzonego lub 45 % 

z poziomu podstawowego na egzaminie maturalnym lub ocena 2 na starej maturze)
▪ uzyskała minimum 1 pkt ze sprawdzianu sprawności fizycznej – na 15
▪ uzyskała minimum 1 pkt za rozmowę kwalifikacyjną – na 5



Studia wojskowe

REJESTRACJA NA STUDIA 
1 – 31 MARCA 2019 R.



Elementy rekrutacji na studia wojskowe:

▪ rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 

▪ złożenie wniosku o powołanie do służby kandydackiej;

▪ badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu określenie zdolności do pełnienia 

zawodowej służby wojskowej – skierowania wydaje Wojskowa Komenda Uzupełnień;

▪ sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzany w WAT;

▪ rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji 

do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

▪ dla kandydatów bez j. angielskiego na maturze, test z tego języka w WAT; 

Rekrutacja na studia wojskowe



Rejestracja obejmuje:

1. Założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania - ankiety
2. Złożenie w Sekcji ds. Rekrutacji dokumentów:
- wniosku o powołanie do służby kandydackiej,
- życiorysu,
- odpisu aktu urodzenia,
3. Wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto, którego numer został wygenerowany w IRK;
4. Uzupełnienie IRK o wyniki z matury.

Rekrutacja na studia wojskowe



REJESTRACJA NA STUDIA WOJSKOWE 01.03 – 31.03

UWAGA !!!

Przed kwalifikacją należy dostarczyć:

• kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)
• dokumenty potwierdzające osiągnięcia w szkole średniej, będące podstawą wyliczania 

pkt. rankingowych (np. dyplom olimpiady),
• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w tym rejestrze,
• kserokopię dowodu osobistego,

Rekrutacja na studia wojskowe



Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości
– 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej
– 15 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną 
– 5 punktów rankingowych 

Rekrutacja na studia wojskowe

punkty rankingowe



Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych za świadectwo dojrzałości:

• matematyka - max 45 pkt. rankingowych,

• fizyka - max 30 pkt. rankingowych,

• chemia - na kierunek chemia - max 30 pkt. rankingowych,

• informatyka - na kierunki informatyczne - max 30 pkt. rankingowych,

• język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,

• język polski - max 5 pkt. rankingowych.

Rekrutacja na studia wojskowe

punkty rankingowe za wyniki na świadectwie dojrzałości



REJESTRACJA NA STUDIA WOJSKOWE 01.03 – 31.03

UWAGA !!!

KOBIETY

• test siły - zwis na drążku na czas

• test szybkości - bieg na 50 m

• test wytrzymałości - bieg na 800 m 

Rekrutacja na studia wojskowe

Sprawdzian sprawności fizycznej 

MĘŻCZYŹNI

• test siły - podciąganie na drążku na liczbę

• test szybkości - bieg na 50 m

• test wytrzymałości - bieg na 1000 m



• 11 punktów rankingowych 180-184 
• 12 punktów rankingowych 185-189 
• 13 punktów rankingowych 190-194 
• 14 punktów rankingowych 195-199
• 15 punktów rankingowych 200 - >

Rekrutacja na studia wojskowe

punkty rankingowe za sprawdzian sprawności fizycznej

Za każdą konkurencję można otrzymać max 100 pkt. – aby sprawdzian był zaliczony 
pozytywnie należy uzyskać 130 pkt. przeliczeniowych, co da 1 pkt rankingowy

Wynik końcowy sprawdzianu stanowi suma punktów przeliczeniowych uzyskanych z trzech 
konkurencji zamienionych na punkty rankingowe. 

• 0 punktów rankingowych 0-129
• 1 punkt rankingowy 130-134 
• 2 punkty rankingowe 135-139
• 3 punkty rankingowe 140-144 
• 4 punkty rankingowe 145-149
• 5 punktów rankingowych 150-154 

• 6 punktów rankingowych 155-159 
• 7 punktów rankingowych 160-164
• 8 punktów rankingowych 165-169
• 9 punktów rankingowych 170-174
• 10 punktów rankingowych 175-179 



REJESTRACJA NA STUDIA WOJSKOWE 01.03 – 31.03

UWAGA !!!

Sprawdzian sprawności fizycznej

Trening w Studium Wychowania Fizycznego - dwie soboty 
instruktorskie w I połowie czerwca

WATrekrut - nasza aplikacja pomoże Ci przygotować się do 
sprawdzianu sprawnościowego



0 punktów rankingowych - w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji lub motywacji do podjęcia studiów w charakterze 
kandydata na żołnierza zawodowego, co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z 
umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów;

1 punkt rankingowy - w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów w charakterze 
kandydata na żołnierza zawodowego

W przypadku, gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza 
zawodowego, dodatkowo może uzyskać do 4 punktów rankingowych, w tym:

2 punkty - gdy posiada potwierdzone przeszkolenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową lub służbę w NSR lub 
pełnienie terytorialnej służby wojskowej,

1 punkt - gdy posiada świadectwo ukończenia klasy o profilu mundurowym lub zaświadczenie o przynależności do 
organizacji o charakterze proobronnym,

1 punkt - gdy posiada poświadczone uprawnienia, kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej np. lotnicze, 
elektryczne, informatyczne, prawo jazdy lub inne.

Rekrutacja na studia wojskowe
punkty rankingowe za rozmowę kwalifikacyjną



• studia pierwszego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości;

• studia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonarnych jak 
i niestacjonarnych;

• studia inżynierskie prowadzone są na technicznych kierunkach studiów, trwają siedem semestrów i kończą się 
uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera;

• studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „obronność państwa”, „bezpieczeństwo narodowe” oraz 
„zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. 

• studia stacjonarne - bezpłatne

• studia niestacjonarne - płatne

• studia cywilne pierwszego stopnia są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

Studia cywilne I stopnia



Studia cywilne I stopnia

REJESTRACJA NA STUDIA 
1 MARCA – 12 LIPCA 2019 R.



WYMAGANE DOKUMENTY:

• kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał  lub odpis do wglądu
• kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu

UTWORZENIE KONTA W INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW
Rekrutacja na studia rozpoczyna się od założenia konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie https://wat-irk.wat.edu.pl. Podstawą 
zarejestrowania, jest wprowadzenie danych.

WYBÓR KIERUNKÓW STUDIÓW
Kandydat, w czasie rejestracji ma prawo określić do trzech  kierunków  na każdym rodzaju studiów: trzy kierunki na studiach wojskowych, trzy kierunki na 
studiach cywilnych stacjonarnych i trzy kierunki na studiach cywilnych niestacjonarnych

WNIESIENIE OPŁATY REKRUTACYJNEJ
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i wynosi 85 zł (100 zł jeżeli wskazane są kierunki wojskowe) bez względu na liczbę określonych przez kandydata 
kierunków i form studiów. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta przydzielony podczas rejestracji internetowej.

WPROWADZENIE WYNIKÓW MATUR
Uzupełnienie konta w systemie IRK o wyniki i/lub oceny będące podstawą naliczenia punków rankingowych oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole 
średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady). WAT pobiera wyniki z Krajowego Rejestru Matur jedynie w celu weryfikacji.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Po ogłoszeniu wyników, należy w wyznaczonym terminie dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty. 

Studia cywilne I stopnia



Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki
techniczne (inżynierskie):

• matematyka - max 45 pkt. rankingowych;

• fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunku chemia - max 30 pkt.
rankingowych;

• chemia - na kierunek chemia, biogospodarka*, inżynieria materiałowa -max 30 pkt. rankingowych;

• biologia - na kierunek biogospodarka* - max 30 pkt. rankingowych;

• informatyka - na kierunki informatyczne** - max 30 pkt. rankingowych;

• język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych;

• język polski - max 5 pkt. rankingowych.

* zamiennie chemia lub biologia

** kierunki informatyczne to: informatyka, informatyka w medycynie, kryptologia i cybebezpieczeństwo

* kierunki informatyczne: informatyka, informatyka w medycynie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Studia inżynierskie

Studia cywilne I stopnia - punkty rankingowe



Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych 
na kierunki licencjackie*:

• geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie - max 45 pkt. rankingowych;

• matematyka - max 30 pkt. rankingowych;

• język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych;

• język polski - max 5 pkt. rankingowych.

* kierunki licencjackie to: bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie

Studia licencjackie

Studia cywilne I stopnia - punkty rankingowe



▪ studia drugiego stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, 
licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów identycznych jak realizowane w WAT 
lub pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii; 

▪ studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych;
▪ studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON;
▪ studia stacjonarne są bezpłatne. Za kształcenie na studiach niestacjonarnych pobierane są opłaty;

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ DWA RAZY W ROKU AKADEMICKIM:
▪ od stycznia do lutego  - rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego – po kierunkach 

inzynierskich,
▪ od maja do września - rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego – po kierunkach 

licencjackich. 

Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Wydziałowa Komisja 
Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

• wynik ukończenia studiów wyższych,

• kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego 
stopnia na określonym kierunku studiów,

• wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Studia cywilne II stopnia 



• UTWORZENIE KONTA W INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW
Rekrutacja rozpoczyna się od założenia konta w systemie IRK na stronie https://wat-irk.wat.edu.pl. Podstawą zarejestrowania, jest 
wprowadzenie danych.

• WYBÓR KIERUNKU I SPECJALNOŚCI
Kandydat, w czasie rejestracji ma prawo określić do trzech specjalności na wybranym kierunku

• WNIESIENIE OPŁATY REKRUTACYJNEJ
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i wynosi 85 zł bez względu na liczbę określonych przez kandydata specjalności i form studiów. 
Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta przydzielony podczas rejestracji internetowej.

• SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty. Niedostarczenie dokumentów do zakończenia 
rejestracji, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

Studia cywilne II stopnia 
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REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE 2017 R.Na studia wojskowe o 750 miejsc ubiegało się 1946 kandydatów (na jedno miejsce – 2,59)

Liczba kandydatów na jedno miejsce na poszczególne kierunki 

2,41

7,85

1,01

2,54

2,18

3,24

1,25

8,05

5,05

2,27

1,72

budownictwo

chemia

elektronika i telekomunikacja

geodezja i kartografia

informatyka

inżynieria bezp.

krypt. i cyberb.

logistyka

lotnictwo i kosmonautyka

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

61

20

16

48

80

107

60

40

90

25

limit 750

56



REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA 2018 R.

Na studia cywilne stacjonarne I stopnia o 1465 miejsc, ubiegało się blisko 4591 maturzystów (na jedno miejsce – 3,13)

Liczba kandydatów na jedno miejsce na poszczególne kierunki 

3,6

1,08

0,87

6,53

3,44

1,91

2,18

2,39

1,40

2,43

0,84

5,2

2,41

5,54

3,03

2,56

3,89

1,29

4,65

bezpieczeństwo narodowe

biocybernetyka i inż. biomed

biogospodarka

budownictwo

chemia

elektronika i telekomunikacja

energetyka

geodezja i kartografia

inżynieria bezpieczeństwa

inżynieria kosm. i sat.

inżynieria materiałowa

kierunki informatyczne WCY

logistyka (ogólnoakademicka)

logistyka (praktyczna)

lotnictwo i kosmonautyka

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

obronność państwa

zarządzanie

75

90

60

70

130

60

70

50

30

50

230

80

80

70

90

60

70

30

70



Czy wiesz, że…

... Klub Żeglarski WAT posiada własny port jachtowy nad Zalewem 
Zegrzyńskim?

… WAT posiada jedyne w kraju i jedno z dwóch w Europie 
laboratorium kryptologiczne posiadające certyfikat bezpieczeństwa 
NATO?

... studenci studiów wojskowych (podchorążowie) otrzymują 
bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie?

.... ponad 50% oficerów Wojska Polskiego, to absolwenci WAT ?

… w Wojskowej Akademii Technicznej w roku 1963 został 
skonstruowany pierwszy polski laser?





MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA. TECHNICZNA

https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT

https://twitter.com/WAT_edu

https://www.instagram.com/wat_edu/

https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
https://twitter.com/WAT_edu
https://www.instagram.com/wat_edu/



