
Zostań żołnierzem zawodowym! Aby rozpocząć 
ciekawą przygodę i studiować w nowoczesnej 
uczelni, musisz zarejestrować się poprzez stronę 
internetową WAT.

Więcej informacji:

- odwiedź stronę rekrutacja.wat.edu.pl

- pobierz aplikację mobilną, która pomoże Ci przy-

gotować się do testów sprawności fizycznej

- zobacz Wirtualny Dzień Otwarty na Facebook’u

- sprawdź się podczas próbnych egzaminów 

sprawnościowych w czerwcu/lipcu

Sekcja ds. rekrutacji
tel.: 261 837 939, 261 837 956 

261 837 938
fax: 261 839 159

e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna
www.wat.edu.pl

rekrutacja.wat.edu.pl

PRZEDMIOTY MATURALNE

STUDIA 
WOJSKOWE

Końcowa liczba punktów składa się z wyniku ma-
turalnego (max 100 pkt.), wyniku z testu sprawno-
ści fizycznej (max 20 pkt.) oraz wyniku rozmowy 
kwalifikacyjnej (max 30 pkt.). Razem do zdobycia 
jest 150 pkt. Więcej informacji o punktacji i pro-
gach znajdziesz na stronie rekrutacja.wat.edu.pl

MATEMATYKA
Wynik tego przedmiotu ma-
turalnego to prawie połowa 
wszystkich punktów. Roz-
szerzona matura daje pełne 
punkty, natomiast podstawo-
wa tylko połowę.

PRZEDMIOT DODATKOWY
W zależności od kierunku 
studiów wojskowych przy re-
krutacji brane są pod uwagę 
wyniki maturalne z jednego 
z przedmiotów: fizyki, chemii, 
informatyki, geografii, historii 
i WOS-u.

JĘZYK OBCY
Jeśli na maturze nie zdajesz ję-
zyka angielskiego, to będziesz 
musiał zdać dodatkowy test  
i uzyskać z niego co najmniej  
3 punkty rankingowe.

JĘZYK POLSKI
Wynik maturalny z języka 
polskiego, to tylko 5% ogólnej 
oceny, ale nawet tyle może 
zdecydować czy dostaniesz 
się na swój wymarzony kieru-
nek studiów.

Poniżej znajdziesz procentową wartość przedmio-
tów maturalnych, które składają się na twoją końco-
wą ocenę. 



Czym studia wojskowe w WAT różnią się od studiów  
w innych uczelniach?
Podchorążowie – studenci wojskowi:

• zdobywają jednocześnie wykształcenie wojskowe i politech-
niczne, a po zakończeniu studiów uzyskują tytuł magistra 
inżyniera renomowanej uczelni technicznej oraz promowani 
są na pierwszy stopień oficerski - podporucznika

• otrzymują bezpłatne zakwaterowanie w akademikach, 
wyżywienie, umundurowanie, uposażenie finansowe (już 
od 1200  zł miesięcznie na pierwszym roku), nagrody fi-
nansowe oraz urlopy nagrodowe

• realizują praktyki oraz szkolenia specjalistyczne  
w jednostkach wojskowych, centrach szkoleń, instytu-
cjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju

• w ramach współpracy międzynarodowej mają możliwość 
studiowania w zagranicznych uczelniach 

• po studiach mają zapewnioną pracę w Siłach Zbrojnych RP
Studenci wojskowi Akademii mogą rozwijać swoje pasje 
w poszczególnych organizacjach i sekcjach:
• Woda - Ląd - Powietrze (WLP) – tematyka militarna związa-

na z działaniami asymetrycznymi pola walki
• S3WAT – skoki spadochronowe
• S2WAT – strzelectwo 
• OCTOPUS – nurkowanie

Studenci Wojskowej Akademii Technicznej rozwijają swoje 
pasje i zainteresowania:

• naukowe – w studenckich kołach naukowych

• artystyczne 

- chór akademicki

- sekcja szachowa

- koło tradycji, chwały 

 i oręża polskiego

- orkiestra

- koło teatralne

• sportowe
- sporty walki
- pływanie
- tenis
- strzelanie sportowe
- kolarstwo
- cross workout
- Klub Żeglarski WAT
- sporty drużynowe
- lekkoatletyka

Życie studenckie to nie tylko nauka. Corocznie w WAT 
organizowane są m.in.:
• Juwenalia – pod hasłem MEGA WAT (studentów czekają 

dwa dni koncertów)
• Dzień Sportu – możesz wziąć udział w sportowej rywalizacji 

ze studentami oraz kadrą WAT 
• Bal Podchorążego
• Bal Studenta
• pikniki wydziałowe

KIERUNKI STUDIÓW:

CYWILNE WOJSKOWE

BEZPIECZEŃSTWO 
NARODOWE X

BIOCYBERNETYKA 
I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA X

BIOGOSPODARKA X
X BUDOWNICTWO

CHEMIA CHEMIA

ELEKTRONIKA 
I TELEKOMUNIKACJA

ELEKTRONIKA 
I TELEKOMUNIKACJA

ENERGETYKA X
BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE  

(NOWY) X
EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY 

KOMUNIKACYJNEJ (NOWY) X

X GEODEZJA  
I KARTOGRAFIA

GEODEZJA I KATASTER X
INFORMATYKA INFORMATYKA

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 
I TRANSPORT MULTIMODALNY X

INŻYNIERIA 
BEZPIECZEŃSTWA X

INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA X
INŻYNIERIA KOSMICZNA  

I SATELITARNA X
INŻYNIERIA 

MATERIAŁOWA X
INŻYNIERIA SYSTEMÓW  

BEZZAŁOGOWYCH X
KRYPTOLOGIA 

I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
KRYPTOLOGIA 

I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

LOGISTYKA 
(PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI) X

LOGISTYKA
 (PROFIL PRAKTYCZNY)

LOGISTYKA
 (PROFIL PRAKTYCZNY)

X LOGISTYKA EKONOMICZNA
 (PROFIL PRAKTYCZNY)

LOTNICTWO 
I KOSMONAUTYKA

LOTNICTWO 
I KOSMONAUTYKA

MECHANIKA 
I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA 
I BUDOWA MASZYN

MECHATRONIKA MECHATRONIKA

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA  
(PROFIL PRAKTYCZNY) X

ZARZĄDZANIE X


