NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE

Eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej

INFORMACJE OGÓLNE
Jednostka organizacyjna:

Kierownik studiów:

Z-ca Kierownika

Czas trwania studiów:
Koszt studiów:
Cel i przeznaczenie
studiów:

Wymagania wstępne:

Terminy zjazdów:

Tematyka studiów:

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46
dr inż. Marian SOBIECH
tel. 261 83 97 97
email: marian.sobiech@wat.edu.pl
mjr dr inż. Bartłomiej PIEŃKO
email: bartlomiej.pienko@wat.edu.pl
tel. 261 83 74 92
2 semestry
5500 zł
Studia przeznaczone są dla oficerów posiadających wykształcenie wyższe II
stopnia od STE. major, którzy nie posiadają ukończonych studiów
podyplomowych oraz oficerów o STE. kapitan przewidzianych do wyznaczenia
na stanowisko służbowe o STE. major z innego pionu funkcjonalnego niż
dowódczy i sztabowy, a także pracowników wojska posiadających
wykształcenie wyższe.
Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie wyznaczenia na stanowisko
w korpusie oficerów starszych oraz podwyższenie kwalifikacji i poszerzenie
wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku służbowym. Ponadto,
przygotowanie oficerów oraz pracowników wojska (na stanowiskach
kierowniczych planowania i wykonawczych) do pracy w jednostkach
wojskowych i instytucjach związanych z infrastrukturą wojskową oraz nabycie
kwalifikacji do objęcia wyższego stanowiska służbowego.
Kandydat ubiegający się o studia podyplomowe w WAT powinien posiadać
kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, tj. posiadać przynajmniej tytuł
zawodowy inżyniera lub licencjata.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Studia podyplomowe realizowane będą w formie tygodniowych zjazdów od
poniedziałku do piątku
Tematyka dotyczyć będzie infrastruktury NATO (25%) i Narodowej (75%).
Planowane przedmioty: Organizacja i zarządzanie infrastrukturą wojskową,

Podstawy prawne eksploatacji obiektów infrastruktury wojskowej, Techniczne
uwarunkowania eksploatacji infrastruktury wojskowej, Ocena stanu

technicznego
obiektów infrastruktury wojskowej, Uwarunkowania
energetyczne
eksploatacji
infrastruktury
wojskowej,
Eksploatacja
infrastruktury lotniskowej i komunikacyjnej, Eksploatacja infrastruktury
marynarki wojennej i wojsk lądowych, Seminaria dyplomowe.
Formy zajęć:
Forma zakończenia
studiów:

Procedura rekrutacyjnawymagania:

Miejsce składania
dokumentów:

Dotyczy pracowników
cywilnych wojska:

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, konsultacje, podróż studyjna (będzie miała
charakter praktyczny, w trakcie jednego zjazdu).
W Wojskowej Akademii Technicznej warunki ukończenia studiów
podyplomowych określa Regulamin Studiów Podyplomowych, studia kończą
się egzaminem końcowym, który przeprowadza komisja powołana Decyzją
Dziekana Wydziału. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu
końcowego jest złożenie przez niego pracy końcowej.
Warunkiem złożenia pracy końcowej przez słuchacza jest uzyskanie
pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów występujących w planie
studiów oraz uzyskanie za pracę końcową pozytywnej oceny kierownika.
REKRUTACJA
(Pracownicy cywilni kwalifikowani są przez Departament Infrastruktury MON)
Przyjęcie na studia wymaga dopełnienia następujących formalności:
1) Wypełnienia i podpisania formularzu zgłoszeniowego, wniosku o
przyjęcie oraz zdjęcie w formacie jpg. (dot. pracowników cywilnych
wojska);
2) Wniesienia opłaty za zajęcia dydaktyczne. Koszt uczestnictwa wynosi
5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) od osoby za całe studia. Płatne
po zakwalifikowaniu na studia i otrzymaniu faktury, możliwość
płatności w II ratach. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje
zwiększenie jej wysokości o 5%.
Sekretariat:
Elżbieta Oględzińska
email: elzbieta.ogledzinska@wat.edu.pl
bud. 57 pok. 121, tel. 261 83 91 41
Na terenie WAT istnieje możliwość odpłatnego wykupienia noclegu
w tzw. Domu Asystenta.
Informacje szczegółowe znajdą Państwo na stronie
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego WAT.
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Wojskowej Akademii Technicznej
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 9, 00-908 Warszawa
Bezpośredniej rezerwacji mogą dokonywać Państwo w recepcji
tel. / faks: 261 837 925; faks: 261 837 364;
e-mail: recepcjaDA@wat.edu.pl

