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STUDIA WOJSKOWE:

✓ 11 kierunków studiów

✓ wszystkie jako jednolite studia magisterskie

✓ rejestracja internetowa do 30 czerwca

✓ kwalifikacja obejmuje: 
o analizę wyników z wybranych 

przedmiotów na świadectwie dojrzałości
o w wyznaczonym terminie sprawdzian 

sprawności fizycznej (WF)
o rozmowę kwalifikacyjną 

✓ rozpoczęcie studiów poprzedza podstawowe 
szkolenie wojskowe we wrześniu

STUDIA CYWILNE I stopnia:

✓ 19 kierunków studiów inżynierskich

✓ 3 kierunki studiów licencjackich

✓ rejestracja internetowa do 21 sierpnia

✓ kwalifikacja obejmuje analizę 
wyników z wybranych przedmiotów 
na świadectwie dojrzałości

✓ rozpoczęcie studiów od złożenia 
ślubowania w październiku

STUDIA WOJSKOWE I CYWILNE



STUDIA WOJSKOWE:

• zakończenie rejestracji – 30 czerwca

• sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa 
kwalifikacyjna (jeden dzień) – 17-21 sierpnia

• przesłanie wyników maturalnych 
– do 21 sierpnia

• ogłoszenie decyzji o wstępnej kwalifikacji 
– 24 sierpnia  

• dostarczenie świadectwa dojrzałości i innych 
dokumentów – do 29 sierpnia

• ogłoszenie ostatecznej decyzji o kwalifikacji 
– 1 września

• rozpoczęcie studiów od podstawowego
szkolenia wojskowego - 10, 11 września

STUDIA CYWILNE I stopnia:

• zakończenie rejestracji – 21 sierpnia

• przesłanie wyników maturalnych 
– do 21 sierpnia

• ogłoszenie decyzji o wstępnej kwalifikacji 
– 24 sierpnia 

• dostarczenie świadectwa dojrzałości 
– do 29 sierpnia

• ogłoszenie ostatecznej decyzji o kwalifikacji 
– 1 września

• rozpoczęcie studiów od złożenia ślubowania
w październiku

HARMONOGRAM REKRUTACJI



WARUNKI NIEZBĘDNE:

✓ polskie obywatelstwo;
✓ potwierdzona zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego niekaralność;
✓ wiek - co najmniej 18 lat;
✓ świadectwo dojrzałości;
✓ odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną przez wojskową komisję 

lekarską i pracownię psychologiczną;
✓ potwierdzona na maturze lub w WAT znajomość języka angielskiego;
✓ minimum 3 pkt. rankingowe ze sprawdzianu sprawności fizycznej, na 15 pkt.;
✓ minimum 1 pkt rankingowy za rozmowę kwalifikacyjną – na 5 pkt.

STUDIA WOJSKOWE 



PROCES REKRUTACJI:

1. Rejestracja internetowa - założenie konta w IKR do 30 czerwca, uzupełnienie 
tego konta wynikami maturalnymi do 21 sierpnia.

2. Badania lekarskie oraz psychologiczne – termin dostarczenia przez WKU 
do 29 sierpnia.

3. Egzaminy wstępne:
• egzaminy sprawnościowe;
• rozmowa kwalifikacyjna – tu ewentualne dokumenty dodatkowych osiągnięć;
• ewentualny test z języka angielskiego (w przypadku braku wyniku z tego języka  

na świadectwie dojrzałości).
4. Dostarczenie do Sekcji ds. Rekrutacji WAT dokumentów:

• wniosku o powołanie do służby kandydackiej, a po zakwalifikowaniu na studia;
• świadectwa dojrzałości;
• zaświadczenia z KRK;
• życiorysu;
• odpisu aktu urodzenia.

5. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej  - 100zł.

STUDIA WOJSKOWE 



PUNKTY RANKINGOWE – max. 120 pkt.

1. Matura - do 100 pkt.:

• przedmioty obowiązkowe: matematyka (max 45 pkt.), język obcy 
nowożytny (max 20 pkt.), język polski (max 5 pkt.);

• przedmioty dodatkowe, które nie są konieczne - do wyboru jeden w 
zależności od kierunku (max 30 pkt.): fizyka - na wszystkie kierunki 
oprócz „logistyki ekonomicznej”, chemia - na kierunek „chemia”, 
informatyka - na informatykę oraz kryptologię i 
cyberbezpieczeństwo, geografia, historia, WOS - na kierunek 
„logistyka ekonomiczna”.

STUDIA WOJSKOWE 



2. Sprawdzian sprawności fizycznej - do 15 pkt., warunek min. 3 pkt.: 
test siły – kobiety zwis na drążku, mężczyźni podciąganie – do 5 pkt.
test szybkości – bieg 50 m – do 5 pkt.
test wytrzymałości – bieg 800 m (kobiety), 1000 m (mężczyźni) – do 5 pkt.

3. Rozmowa kwalifikacyjna – do 5 pkt., warunek uzyskanie 1 punktu za 
motywacje i predyspozycje: 
• 1 pkt - motywacja i predyspozycje;
• 2 pkt - potwierdzone przeszkolenie wojskowe zakończone przysięgą 

wojskową / służbę w NSR /pełnienie terytorialnej służby wojskowej, 
ukończenie certyfikowanej klasy o profilu wojskowym;

• 1 punkt - świadectwo ukończenia klasy o profilu mundurowym lub 
przynależność do organizacji o charakterze proobronnym;

• 1 punkt - poświadczone uprawnienia w zakresie kwalifikacji przydatnych 
w służbie wojskowej np. lotnicze, elektryczne, informatyczne lub inne.

STUDIA WOJSKOWE 



REJESTRACJA NA STUDIA WOJSKOWE 01.03 – 31.03

UWAGA !!!

Osoby zakwalifikowane na studia, otrzymają z Wojskowej 
Komendy Uzupełnień skierowanie do służby kandydackiej, 

która rozpocznie się w WAT podstawowym szkoleniem 
wojskowym 10 września

STUDIA WOJSKOWE 



PROCES REKRUTACJI:
1. Rejestracja internetowa/założenie konta w IKR 

– do 21 sierpnia.

2. Wybór kierunków studiów – do trzech kierunków na studiach 
stacjonarnych i/lub do trzech na studiach niestacjonarnych.

3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej  - 85 zł bez względu na liczbę 
kierunków.

4. Wprowadzenie wyników matur – po otrzymaniu świadectwa 
dojrzałości.

5. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu, dostarczenie 
do Sekcji ds. Rekrutacji WAT kserokopii świadectwa
dojrzałości do 29 sierpnia – oryginał lub odpis do wglądu.

STUDIA CYWILNE I STOPNIA



PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE NA KIERUNKI TECHNICZNE:

1. Przedmioty obowiązkowe:

• matematyka - max 45 pkt. rankingowych;
• język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych;
• język polski - max 5 pkt. rankingowych.

2. Przedmioty dodatkowe (nie są konieczne):

• fizyka z astronomią (fizyka) - max 30 pkt. rankingowych;
• chemia - na kierunki: chemia, biogospodarka*, inżynieria materiałowa**-max 30 pkt. ran-

kingowych;
• biologia - na kierunek biogospodarka* - max 30 pkt. rankingowych;
• informatyka - na kierunki: informatyka***, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna***, 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo***  - max 30 pkt. rankingowych.

Studia inżynierskie

*      - zamiennie fizyka, chemia lub biologia
**    - zamiennie chemia lub fizyka
***  - zamiennie informatyka lub fizyka

STUDIA CYWILNE I STOPNIA



PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE NA KIERUNKI LICENCJACKIE*:

1. Przedmioty obowiązkowe:

• matematyka - max 30 pkt. rankingowych;
• język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych;
• język polski - max 5 pkt. rankingowych.

2. Przedmioty dodatkowe (nie są konieczne):
• geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie (przedmiot, który da więcej pkt.)- max 45 

pkt. rankingowych.

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

Studia licencjackie

STUDIA CYWILNE I STOPNIA



Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje komisja rekrutacyjna dla kierunku, 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.

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 
inżynierskich;

• od maja do września - rejestracja na studia II stopnia 
rozpoczynające się od semestru zimowego – po kierunkach 
licencjackich. 

STUDIA CYWILNE II STOPNIA



Sekcja ds. Rekrutacji WAT: e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl 
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

www.wat.edu.pl

KONTAKT

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

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

https://twitter.com/WAT_edu

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


