KURS DOSKONALĄCY
Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
Jednostka organizacyjna:

Kierownik kursu:

Czas trwania kursu:
Koszt kursu:

INFORMACJE OGÓLNE
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna,
ul. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46
Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Dr inż. Marian SOBIECH
tel. 261-83-97-97
bud. 57/124
email: marian.sobiech@wat.edu.pl
3 tygodnie
2 300 zł (dwa tysiące trzysta) od osoby za kurs
Opłatę należy wnosić na adres:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46
Numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z dopiskiem: Kurs „Obronność w planowaniu przestrzennym WIG”

Cel i przeznaczenie kursu:

Wymagania wstępne:

Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia. (dotyczy
pracowników cywilnych wojska).
W przypadku słuchacza – żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez
Departament Kadr MON, koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach
systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP i obejmuje koszty
kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
Kurs przeznaczony jest dla podwyższenia kwalifikacji związanych z objęciem
stanowiska służbowego lub poszerzenie wiedzy specjalistycznej na
zajmowanym stanowisku służbowym, przygotowania żołnierzy zawodowych
oraz pracowników wojska do pracy w komórkach i jednostkach
organizacyjnych resortu obrony narodowej związanych z uwzględnianiem
potrzeb i wymagań obronnych w kształtowaniu polityki przestrzennej przez
jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej.
Ogólna wiedza w zakresie budownictwa, praca w komórce lub jednostce
organizacyjnej resortu obrony narodowej.
Przyjęcie na kurs
(Pracownicy cywilni kwalifikowani są przez Departament Infrastruktury MON)
Przyjęcie na kurs wymaga dopełnienia następujących formalności:
1) Wypełnić formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną.

Miejsce składania
dokumentów:

sekretariat: elzbieta.ogledzinska@wat.edu.pl
DODATKOWE INFORMACJE
Na terenie WAT istnieje możliwość odpłatnego wykupienia noclegu
w tzw. Domu Asystenta.
Informacje szczegółowe znajdą Państwo na stronie: www.csk.wat.edu.pl
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. / fax. 261 837 925
e-mail: recepcjaDA@wat.edu.pl
Jeżeli chodzi o wyżywienie to na terenie otwartym WAT
znajduje się klika restauracji i barów

