
ŻYCIE
STUDENCKIE

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

STUDIA CYWILNE I WOJSKOWE



Organizacje studenckie 

i doktoranckie

30 kół naukowych,     

12 organizacji.

W WAT funkcjonują 42 organizacje

studenckie i doktorantów:    

Organizacje skupiają osoby chcące rozwijać indywidualne

zainteresowania, zdobywać umiejętności i poszerzać

wiedzę z różnych dziedzin nauki. Opiekę nad kołami

naukowymi sprawują wybrani przez studentów 

i zaakceptowani przez jednostki organizacyjne pracownicy

naukowo-dydaktyczni.



Organizacje studenckie 

i doktoranckie

WAT zachęca studentów do podejmowania różnorodnych

form aktywności. Funkcjonuje tu wiele organizacji 

o charakterze sportowo-artystycznym, w których mogą

realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania 

i doskonalić talenty. Uczelnia stwarza warunki do

aktywności studentów i doktorantów poprzez zapewnienie

zaplecza technicznego oraz wsparcia finansowego

organizacji.



Koła

Naukowe

Wydział Cybernetyki

KOŁO NAUKOWE CYBERSECURITY

KOŁO NAUKOWE "CYBERGURU"

Głównymi formami działalności jest popularyzowanie najnowszej wiedzy 

z obszaru technologii informatycznej, udział członków i sympatyków 

w konferencjach i sympozjach naukowych,  projektach  badawczych  

i konkursach w skali krajowej i międzynarodowej (np. Imagine Cup).

KOŁO ZAINTERESOWAŃ

CYBERNETYCZNYCH

Głównymi formami  działalności  Koła Naukowego  jest 

podążanie  za  nowymi trendami  w  informatyce   oraz  profilem 

zainteresowań  naukowo-badawczych pracowników wydziału: grafiką

komputerową, sztucznymi sieciami neuronowymi, rozpoznawaniem obrazów,

modelowaniem i symulacją działań bojowych, algorytmami genetycznymi,

hurtowniami danych.

https://www.facebook.com/KZCWAT

Głównymi formami działalności są zagadnienia związane 

z inżynieriąbezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwem oraz zagrożeniami w

cyberprzestrzeni.

https://www.facebook.com/KZCWAT


KOŁO NAUKOWE ZMĘCZENIA KONSTRUKCJI

I  KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA

PROJEKTOWANIA

Nasze Koło zajmuje się inżynierią mechaniczną, a także zagadnieniami

związanymi z elektroniką i sterowaniem. Mamy do dyspozycji szerokie

spektrum maszyny i urządzeń do wytwarzania przyrostowego (druku 3D)

oraz dostęp do zaplecza laboratoryjnego.

https://www.facebook.com/KNZKiKWP

Koła

Naukowe

Wydział Inżynierii

Mechanicznej

https://www.facebook.com/KNZKiKWP


KOŁO  NAUKOWE TRIBOLOGII  

I  LOGISTYKI PRODUKTÓW NAFTOWYCH

Koła

Naukowe

Wydział Inżynierii

Mechanicznej

Koło prowadzi swoją działalność przy Instytucie Pojazdów 

i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT.

https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Tribologii-i-Logistyki-

Produktów-Naftowych-WIM-WAT-181946201893453/

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Tribologii-i-Logistyki-Produkt%C3%B3w-Naftowych-WIM-WAT-181946201893453/


KOŁO  NAUKOWE BUDOWY MASZYN,

AUTOMATYZACJI  I  ROBOTYKI

Koła

Naukowe

Wydział Inżynierii

Mechanicznej

Prowadzimy swoją działalność w Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn

Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Studenci Wydziału realizują różne

tematy z pracownikami badawczo-dydaktycznymi, dzięki którym powstają

ciekawe i innowacyjne projekty oraz publikacje naukowe. Członkowie koła

mogą brać udział w szkoleniach, warsztatach, praktykach oraz targach w

Polsce i zagranicą.

http://kns.wme.wat.edu.pl/index.php/kola-naukowe/kolo-naukowe-

budowy-maszyn-automatyzacji-i-robotyki

http://kns.wme.wat.edu.pl/index.php/kola-naukowe/kolo-naukowe-budowy-maszyn-automatyzacji-i-robotyki


KOŁO NAUKOWE BIOCYBERNETYKI 

I  INŻYNIERII  BIOMEDYCZNEJ

Koła

Naukowe

Wydział Inżynierii

Mechanicznej

Koło zajmuje się realizacją projektów i pogłębianie wiedzy w zakresie

biocybernetyki, oraz zastosowań optoelektroniki, mechaniki, elektroniki 

w inżynierii biomedycznej.

https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Biocybernetyki-i-Inżynierii-

Biomedycznej-WAT-112269820677025

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Biocybernetyki-i-In%C5%BCynierii-Biomedycznej-WAT-112269820677025


KOŁO NAUKOWE EKSPLOATACJI  

I  TECHNOLOGII  NAPRAW POJAZDÓW

MECHANICZNYCHKoła

Naukowe

Wydział Inżynierii

Mechanicznej

Koło zajmuje się zagadnieniami związanymi z badaniami silników

spalinowych, filtracją powietrza, opracowaniem i badaniem właściwości

napędów elektrycznych, diagnostyką samochodów, badaniem właściwości

urządzeń w niskiej temperaturze otoczenia, podstawami zarządzania

logistycznego, logistyką zaopatrzenia i logistyką dystrybucji.

http://kns.wme.wat.edu.pl/index.php/kola-naukowe/kolo-naukowe-

eksploatacji-i-technologii-napraw-pojazdow-mechanicznych

KOŁO NAUKOWE MECHANIKI  

I  INFORMATYKI STOSOWANEJ

Koło prowadzi swoją działalność w Instytucie Mechaniki i Inżynierii

Obliczeniowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej, a jego głównym

obszarem badawczym jest numeryczna i eksperymentalna analiza

wytrzymałości konstrukcji.

https://www.facebook.com/knmiis

http://kns.wme.wat.edu.pl/index.php/kola-naukowe/kolo-naukowe-eksploatacji-i-technologii-napraw-pojazdow-mechanicznych
https://www.facebook.com/knmiis


KOŁO  NAUKOWE INŻYNIERII

POJAZDÓW I  TRANSPORTUKoła

Naukowe

Wydział Inżynierii

Mechanicznej

Koło zajmuje się badaniami urządzeń bezpieczeństwa czynnego i biernego

pojazdów, badaniami zderzeń pojazdów z małą prędkością, rekonstrukcją

wypadków drogowych z wykorzystaniem specjalistycznego

oprogramowania, badaniami obciążeń działających na pasażerów podczas

zderzenia samochodu, badaniami oraz budową pojazdów mechanicznych

(cywilnych i wojskowych), budową pojazdów o napędzie elektrycznym,

badaniami oraz modelowaniem podzespołów i układów pojazdów,

badaniami właściwości ogumienia, badaniami symulacyjnymi,

wytwarzaniem przyrostowym (druk 3D).

https://www.facebook.com/KN.IPiT.WIM.WAT/

https://www.facebook.com/KN.IPiT.WIM.WAT/


Koła

Naukowe

Wydział Inżynierii

Lądowej i Geodezji

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW GEODEZJI

"GEOPIXEL"

Koło zdobywa doświadczenia z zakresu pomiarów i wykonawstwa geodezyjnego

oraz pogłębia wiedzę związaną z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik

pomiarowych, geoinformatyki, fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS.

https://www.facebook.com/GeoPixel-WIG-WAT-1589076714638467/

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW

"BUDOWNICTWO"

Koło zajmuje się rozwojem swojej wiedzy i zainteresowań w dziedzinie

budownictwa. Nasze koło realizuje swoje pomysły na arenie

międzynarodowej. Koło naukowe promuje się poprzez wiele konkursów 

i wyjazdów.

https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Studentów-Budownictwo-

105001984775537

https://www.facebook.com/GeoPixel-WIG-WAT-1589076714638467/
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Student%C3%B3w-Budownictwo-105001984775537


Koła

Naukowe

Wydział

Bezpieczeństwa,

Logistyki 

i Zarządzania

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

"STRATEGIA"
Głównymi obszarami działalności naukowej Koła są wyzwania zarządzania

organizacjami w warunkach Rewolucji 4.0, technologie teleinformatyczne we

współczesnym zarządzaniu, analiza biznesowa i zarządzanie procesowe,

zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem intelektualnym, zarządzanie ryzykiem 

i efektywnością w projektach biznesowych, zarządzanie innowacjami.

https://ioz.wat.edu.pl/knss/

KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI

STOSOWANEJ
Koło zrzesza wszystkich studentów zainteresowanych logistyką. Członkowie Koła

biorą czynny udział w konferencjach naukowych oraz organizują własne

konferencje. Dzięki współpracy z firmami z branży TSL poszerzają wiedzę

teoretyczną, a także rozwijają umiejętności praktyczne.

https://www.facebook.com/knslogistyka/

KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI

WOJSKOWEJ

Bierzemy udział w konferencjach naukowych, badamy oraz piszemy prace na temat

zachodzących procesów logistycznych, odbywamy podróże studyjne do wybranych

jednostek wojskowych i zakładów produkcyjnych.

https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Logistyki-Wojskowej-WAT-

739167113130439

https://ioz.wat.edu.pl/knss/
https://www.facebook.com/knslogistyka/
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Logistyki-Wojskowej-WAT-739167113130439


Koła

Naukowe

Wydział

Bezpieczeństwa,

Logistyki 

i Zarządzania

Nadrzędnym celem koła jest aktywne zaangażowanie studentów i doktorantów 

w procesie pracy zespołowej, dzięki której możliwe jest przełożenie unikalnych

doświadczeń każdego z nich na percepcję szans, wyzwań i zagrożeń dla

bezpieczeństwa narodowego, jak również stwarzanie możliwości do wykorzystania 

w praktyce oraz skonfrontowania z rzeczywistością wiedzy zdobytej na studiach.

https://www.facebook.com/knbn.wat/

KOŁO  NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWA

NARODOWEGO

https://www.facebook.com/knbn.wat/


Koła

Naukowe

Wydział

Bezpieczeństwa,

Logistyki 

i Zarządzania

KOŁO NAUKOWE SECURITAS ET

DEFENSIO

Jesteśmy studentami z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

Zajmujemy się organizacją wszelkiego rodzaju wydarzeń i prowadzenia

działań dotyczących poniższych obszarów: 

• wykłady otwarte 

• sympozja 

• wyjazdy integracyjne 

• konferencje naukowe

• nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi 

• publikacje pokonferencyjne oraz monografie naukowe.

https://www.facebook.com/KNSDWAT

https://www.facebook.com/KNSDWAT


KOŁO NAUKOWE ENERGETYKÓW

Koło Naukowe Energetyków zajmuje się zagadnieniami związanymi z zieloną

energią i jej wykorzystywaniem, systemami instalacji budynkowej,

optymalizacją zakłóceń sieci, zadaniami celowości elektrowni wiatrowych,

zwiększeniem sprawności przesyłu energii, badaniem materiałów

wykorzystywanych w energetyce.

https://www.facebook.com/KoloNaukoweEnergetykow/

Koła

Naukowe

Wydział Elektroniki

https://www.facebook.com/KoloNaukoweEnergetykow/


Koła

Naukowe

Wydział Elektroniki

KOŁO NAUKOWE ELEKTRONIKÓW

Członkowie Koła poszerzają swoją wiedzę w wybranych dziedzinach w sposób

praktyczny – realizując ponadprogramowe prace badawcze i rozwojowe – każdą

pod indywidualną opieką mentora naukowego. Działalność Koła ułatwia

rozpoczęcie pisania prac inżynierskich, magisterskich czy nawet doktorskich. 

A doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów mogą okazać się

nieocenione na rynku pracy.

https://www.facebook.com/KNE.WEL.WAT/

https://www.facebook.com/KNE.WEL.WAT/


Koła

Naukowe

Wydział Elektroniki

STUDENCKIE KOŁO STOWARZYSZENIA

ELEKTRYKÓW POLSKICH SEP PRZY WAT

Głównymi celami koła jest organizacja szkoleń i egzaminów na uprawnienia 

w zakresie eksploatacji i dozoru do 1kV, informowanie członków 

o nadchodzących wydarzeniach naukowych,organizacja

konferencji, spotkań z pracodawcami oraz warsztatów.

http://sep.wel.wat.edu.pl/index.php/pl/

http://sep.wel.wat.edu.pl/index.php/pl/


Koła

Naukowe

Wydział Mechatroniki,

Uzbrojenia 

i Lotnictwa

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW LOTNICTWA

I KOSMONAUTYKI

Koło skupia pasjonatów i sympatyków technicznych aspektów lotnictwa.

Przemysł lotniczy korzysta z najnowszych osiągnięć wielu dziedzin nauki,

dlatego prace członków Koła mogą być zawarte w różnych obszarach techniki.

Studenci zrzeszeni w KNS LiK pracują między innymi nad zagadnieniami

obejmującymi projektowanie i badanie elementów płatowca, napędów

lotniczych, wyposażenia hydraulicznego, pneumatycznego 

i elektrycznego oraz elektroniki lotniczej i oprogramowania.

https://www.facebook.com/knslik

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW

SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

rozwijanie wśród członków Koła zainteresowań naukowych z zakresu

systemów mechatronicznych

popularyzowanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki w kraju i za

granicą

rozbudzanie zainteresowań studentów pracą naukową

ułatwienie startu zawodowego członkom koła

organizowanie przedsięwzięć służących integracji środowiska

studenckiego

Celami Koła Naukowego są:

https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Systemów-Mechatronicznych-

WAT-101558938436597

https://www.facebook.com/knslik
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-System%C3%B3w-Mechatronicznych-WAT-101558938436597


Koła

Naukowe

Wydział Mechatroniki,

Uzbrojenia 

i Lotnictwa

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW TECHNIKI

UZBROJENIA

Głównym obszarem działalności KNSTU są prace z zakresu budowy,

działania, projektowania i eksploatacji broni palnej. Udział w zajęciach

KNSTU jest niepowtarzalną okazją do zapoznania się z historią rozwoju

broni palnej oraz budową i działaniem szerokiego zbioru uzbrojenia,

zarówno strzeleckiego, jak i artyleryjskiego. Działalność w KNS,

umożliwia również prowadzenie własnych projektów i badań w oparciu 

o sprzęt i laboratoria Zakładu Konstrukcji Specjalnych pod okiem

wybitnych specjalistów. Najlepsze prace studentów należących do KNS są

prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach

naukowych.

https://www.facebook.com/KNSTUWAT

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

PROJEKTOWANIA,  WYTWARZANIA 

I  REKONSTRUKCJI

Głównymi obszarami działalności są m in.: technologie przyrostowe,

komputerowe wspomaganie projektowania, komputerowe wspomaganie

wytwarzania, Inżynieria odwrotna, szybkie prototypowanie, badanie

właściwości materiałów. Członkowie organizują spotkania, na których dzielą

się doświadczeniami, planują udział w przedsięwzięciach takich jak

konferencje, wystawy i targi, gdzie prezentują osiągnięcia w realizacji swoich

projektów.

www.facebook.com/knpwir

https://www.facebook.com/KNSTUWAT
http://www.facebook.com/knpwir


Koła

Naukowe

Wydział Nowych

Technologii i Chemii

KOŁO NAUKOWE CHEMIKÓW

Prowadzimy zadania związane z innowacyjnymi projektami, takimi jak

zaprojektowanie i wytworzenie uniwersalnego systemu sygnalizacji pirotechnicznej,

pirotechnicznych wyrobów widowiskowych o obniżonym poziomie hałasu czy

opracowanie składu mieszaniny pirotechnicznej ognia niebieskiego o wysokim

nasyceniu barwy. W tym roku wiele czasu poświęciliśmy na badania w zakresie

paliw rakietowych, zarówno hybrydowych, jak i stałych. Prężnie działamy, wraz 

z Kołem Naukowym Optoelektroników, w ramach zespołu MUTANT (Military

University of Technology Astronautic Team) i zamierzamy rozwijać dziedzinę

rakietową na naszej Uczelni m.in. przy współpracy z Polskim Towarzystwem

Rakietowym.

https://www.facebook.com/knchwat

https://www.facebook.com/knchwat


Koła

Naukowe

Wydział Nowych

Technologii i Chemii

KOŁO NAUKOWE FIZYKÓW

Koło zajmuje się popularyzacją fizyki wśród studentów i uczniów szkół,

promuje Akademię na targach, piknikach naukowych oraz dniach

otwartych. Pomaga poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności oraz

rozwój naukowy studentów.

https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Fizyków-WAT-

744819378965253/

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Fizyk%C3%B3w-WAT-744819378965253/


Koła

Naukowe

Wydział Nowych

Technologii i Chemii

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW

INŻYNIERII  MATERIAŁOWEJ

Koło zrzesza wszystkich zainteresowanych tematyką doboru materiałów,

technologii druku 3D, anodowego nanoszenia tlenków, spiekania materiałów oraz

wiedzą z zakresu materiałoznawstwa i miernictwa. Zapewniamy członkom Koła

możliwości poszerzania wiedzy w zakresie inżynierii materiałowej i technologii

wytwarzania, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Celem

Koła jest rozbudzanie zainteresowań studentów pracą naukowo-badawczą,

zarówno teoretyczną, jak i laboratoryjną oraz publikowanie wyników prac

własnych w kraju i za granicą. Jako Koło uczestniczymy aktywnie w życiu

macierzystego wydziału realizując projekty naukowe w Instytucie Inżynierii

Materiałowej ze współpracą z kadrą naukową Wydziału.

https://www.facebook.com/knsinzmat

https://www.facebook.com/knsinzmat


Koła

Naukowe

Wydział Nowych

Technologii i Chemii

KOŁO NAUKOWE 

ENERGETYKI WODOROWEJ 

Koło zapewnia członkom możliwości poszerzania wiedzy w zakresie

inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania, energetyki wodorowej 

i projektowania. Jego celem jest wspólne tworzenie ciekawych projektów,

które angażują wiele dziedzin nauki wykorzystując przy tym najnowsze

technologie.



Koła

Naukowe

Instytut

Optoelektroniki

KOŁO  NAUKOWE OPTOELEKTRONIKÓW

Koło angażuje się w przedsięwzięcia naukowe i działalność popularyzującą naukę,

Tematyką projektów są astronautyka, astronomia oraz technika satelitarna.

Organizowane są wyjścia na teleskop w celu obserwacji nieba, konstruujemy

rakiety modelarskie czy nawiązujemy łączność satelitarną. Efekty naszej

działalności prezentujemy na konferencjach ogólnopolskich. Nasi członkowie są

częścią ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji takich jak Polskie

Towarzystwo Rakietowe, SPIE czy Optical Society of America.

https://www.facebook.com/kno.ioe.wat

https://www.facebook.com/kno.ioe.wat


Koła

Naukowe

Dział Organizacji

Kształcenia

KOŁO NAUKOWE DOKTORANTÓW WAT

"INNOWACJE W KSZTAŁCENIU

AKADEMICKIM" –  IKA

Koło ma charakter multidyscyplinarny – jego członkowie specjalizujący się 

w różnych dyscyplinach naukowych, współpracują ze sobą w obszarze wspólnym

dla naukowców: kształtowania i doskonalenia umiejętności ‘miękkich’, takich jak:

innowacyjność, kreatywność, zaangażowanie, komunikowanie się, umiejętność

pracy w zespole, przywództwo, a także umiejętność selekcji wartościowych

informacji i danych. Kompetencje te są niezbędne w pracy naukowej, a ich

osiąganie wymaga stałego doskonalenia w rozmaitych sytuacjach i kontekstach, tak

aby stały się naturalnymi atutami młodych badaczy nauki.

www.ika.wat.edu.pl

http://www.ika.wat.edu.pl/


Organizacje

Dział Spraw

Studenckich

STUDENCKIE KOŁO HISTORYCZNE

Pododdział Historyczny jest jednym z dwóch pododdziałów reprezentacyjnych

WAT, tyle że w przeciwieństwie do Kompanii Honorowej Akademii, występuje

w mundurach historycznych. Oddział uczestniczy w świętach akademickich,

wojskowych i państwowych. Swoją obecnością na uroczystościach ma

przypominać o nawiązywaniu przez Akademię do szczytnych tradycji

podchorążych Królestwa Polskiego, którzy zainicjowali zryw narodowy 

w 1830 r., organizuje i uczestniczy w inscenizacjach historycznych w kraju i za

granicą, tym samym promuje Uczelnie oraz tradycje i wysiłek zbrojny Wojska

Polskiego na arenie międzynarodowej, umożliwia poznawanie i rozszerzanie

wiedzy o historii Polski, promuje postawy patriotyczne, m.in. poprzez

realizowanie filmów edukacyjno-historycznych.

https://www.facebook.com/skh.wat

https://www.facebook.com/skh.wat


Organizacje

Studium Wychowania

Fizycznego

STUDENCKIE KOŁO ŻEGLARSKIE

Naszymi głównymi zadaniami są uprawianie żeglarstwa oraz windsurfingu

sportowego, krzewienie zdrowego stylu życia oraz kultury żeglarskiej 

w środowisku studentów, promowanie WAT w środowisku żeglarskim w Polsce

i za granicą, rozwijanie zainteresowania studentów sportami wodnymi

https://www.facebook.com/zagleWAT/

https://www.facebook.com/zagleWAT/


Organizacje

Studium Wychowania

Fizycznego

STUDENCKI KLUB PŁYWACKI

Jesteśmy sekcją sportową działającą w Studium Wychowania Fizycznego WAT.

Jeśli trenowałeś lub nadal trenujesz pływanie to zapraszamy na treningi, które

odbywają się na odnowionym obiekcie przy ul. Kartezjusza 1. W naszych

szeregach mamy wielokrotnych Mistrzów Wojska Polskiego oraz Mistrzów

Akademickich.  Przyjdź, sprawdź swoje siły i dołącz do nas a może następnym

Mistrzem będziesz właśnie TY!

https://www.instagram.com/watswimteam/

https://www.instagram.com/watswimteam/


Organizacje

Studium Wychowania

Fizycznego

STUDENCKIE KOŁO WSPINACZKOWE

Jesteśmy organizacją skupiającą miłośników wspinaczki i wędrówek górskich na

Wojskowej Akademii Technicznej, staramy się zarówno organizować wspólne

wyjazdy jak i przygotowywać się pod kątem Akademickich Mistrzostw Polski

we wspinaczce.

https://www.facebook.com/Koło-Wspinaczkowe-WAT-326875267951593

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Wspinaczkowe-WAT-326875267951593


Organizacje

Studium Szkolenia

Wojskowego

ORGANIZACJA "WODA, LĄD,  POWIETRZE"

Jesteśmy grupą podchorążych WAT, zrzeszającą wszystkich mundurowych

studentów naszej Uczelni którzy są zainteresowani tematyką militarną związaną

z działaniami asymetrycznymi pola walki, pragnących rozwijać swoje horyzonty

i poszerzać spektrum umiejętności przydatnych w przyszłej służbie wojskowej.

https://www.facebook.com/WLP.WAT

https://www.facebook.com/WLP.WAT


Organizacje

Studium Szkolenia

Wojskowego

ORGANIZACJA "OCTOPUS"

Organizacja umożliwia studentom WAT podnoszenie kwalifikacji, poziomu

wiedzy i umiejętności w zakresie płetwonurkowania 

w celu ułatwienia im uzyskania międzynarodowych uprawnień.        

Popularyzuje wśród studentów umiejętności specjalnych w postaci nurkowania

ze sprzętem specjalistycznym. Kształtuje wśród studentów pozytywne cechy i

postawy, przydatne w przyszłej karierze oficerskiej.

https://www.facebook.com/Sekcja-Nurkowa-WAT-Octopus-115047976957804

https://www.facebook.com/Sekcja-Nurkowa-WAT-Octopus-115047976957804


Organizacje

Studium Szkolenia

Wojskowego

SEKCJA SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

WAT

Głównym celem działalności organizacji S3 WAT jest kształtowanie

wśród studentów wojskowych cech psychofizycznych przydatnych w przyszłej

służbie w jednostkach powietrzno-desantowych i specjalnych a także szerzenie

etosu rycerskiego wśród członków oraz popularyzowanie wśród studentów

sportu spadochronowego. Dodatkowo szerzymy patriotyzm, wspieramy

powstańców warszawskich, bierzemy udział w marszach i biegach

wytrzymałościowych jak również upamiętniających.

https://www.facebook.com/sekcja.S3WAT

https://www.facebook.com/sekcja.S3WAT


Organizacje

Studium Szkolenia

Wojskowego

SEKCJA STRZELECKA S2 WAT

Organizacja zrzesza strzelców WAT. Bierze udział w kursach i szkoleniach

związanych z tematyką strzelecką. Organizuje zajęcia związane z działalnością

strzelecką. Bierze czynny udział w różnego rodzaju imprezach sportowych.

https://www.facebook.com/sekcja.S2WAT/

https://www.facebook.com/sekcja.S2WAT/


Organizacje

Klub WAT

KOŁO PLASTYCZNE WAT

Warsztaty malarskie odbywają się pod kierunkiem artysty plastyka. Na zajęcia

uczęszczają studenci z różnych wydziałów i roczników. Proponowane techniki

malarskie oprócz rysunku ołówkiem lub węglem, to malarstwo olejne i akrylowe

na płótnie lub rysunek suchymi i tłustymi pastelami na kartonie. Tematy prac są

bardzo różnorodne – pejzaże, martwe natury, kwiaty, postacie, zwierzęta,

architektura, abstrakcja, kopiowanie wielkich mistrzów malarstwa. Każdy

uczestnik znajdzie coś dla siebie. W dobie pandemii planujemy wystawę prac

studentów w trybie online.

https://www.facebook.com/koloplastycznestudentowwat

https://www.facebook.com/koloplastycznestudentowwat


Organizacje

Klub WAT

ORKIESTRA WAT

Łączy ludzi o podobnej wrażliwości muzycznej oraz pasji. W szeregach

Orkiestry można znaleźć osoby grające m.in. na trąbce, puzonie, flecie

poprzecznym, saksofonie, waltorni, skrzypcach, klarnecie, sakshornie, tubie 

i perkusji. Orkiestra WAT miała zaszczyt zagrać wiele koncertów, uświetniać

imprezy akademickie, tj. inauguracje wydziałowe, 30-lecie istnienia HDK przy

WAT, Wieczór Kulturalny, Jubileusz 100 - lecia istnienia Stowarzyszenia

Elektryków Polskich, koncerty dla nowoprzyjętych podchorążych, Koncerty

Kolęd w kościele M.B. Ostrobramskiej na Boernerowie i wiele innych.

https://www.facebook.com/OrkiestraWAT/

https://www.facebook.com/OrkiestraWAT/


Organizacje

Klub WAT

KOŁO NAUKOWE HISTORII ,  TRADYCJI  

I  CHWAŁY WOJSKA POLSKIEGO

Jesteśmy grupą studentów WAT, którzy interesują się historią w szeroko

rozumianym zakresie. Jako studenci badamy dzieje naszych przodków,

kultywujemy zachowania, zwyczaje, obrzędy i pamięć o nich, zaś jako

podchorążowie czerpiemy z ważnych czynów i dokonań poprzednich pokoleń

dążąc do najwyższych żołnierskich ideałów. Wspieramy w rozwoju zgodnie ze

wzorcami najwyższej oficerskiej kultury.

https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Historii-Tradycji-i-Chwały-Wojska-

Polskiego-794764000672629

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Historii-Tradycji-i-Chwa%C5%82y-Wojska-Polskiego-794764000672629


Organizacje

Klub WAT

KOŁO GIER BITEWNYCH 

I  STRATEGICZNYCH

Koło poszerza umiejętności i kwalifikacje poziomu wyszkolenia studentów,

popularyzuje wiedzę w zakresie taktyki, strategii i zarządzania wojskiem.

Pomaga w rozwijaniu zmysłu taktycznego studentów.



Organizacje

HDK WAT

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 

PRZY WAT

W 2020 r. podchorążowie, kadra i pracownicy akademii zabezpieczyli 

 odpowiednie stany magazynowe krwi i jej składników, oddając łącznie ponad

3500 donacji i pozyskując blisko 1650 litrów. W 2021 r. ze względu na jubileusz

70 - lecia Wojskowej Akademii Technicznej celem Zarządu Klubu HDK przy

WAT jest pozyskanie 7000 donacji, w tym celu zarezerwowano blisko 100

krwiobusów.

https://www.facebook.com/Klub-Honorowych-Dawcow-Krwi-przy-Wojskowej-

Akademii-Technicznej-2055021864801858

https://www.facebook.com/Klub-Honorowych-Dawcow-Krwi-przy-Wojskowej-Akademii-Technicznej-2055021864801858


Baza naukowo-badawcza

136 Zakładów Naukowych

236 Laboratoriów

145 Pracowni Specjalistycznych



Laboratoria

Instytut Optoelektroniki

PRACOWNIA BIOLOGII  MOLEKULARNEJ 

W CENTRUM INŻYNIERII  BIOMEDYCZNEJ

LABORATORIUM SPEKTROSKOPII  

W ZAKŁADZIE TECHNOLOGII

OPTOELEKTRONICZNYCH



Laboratoria

Wydział Cybernetyki

LABORATORIA WSPOMAGANIA DECYZJI ,

SYMULACJI  WIRTUALNEJ 

I  ZOBRAZOWANIA WIELKOFORMATOWEGO



Laboratoria

Wydział Elektroniki

LABORATORIUM ELEKTRONICZNYCH

SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Laboratorium Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa

jest bazą do prowadzenia badań w szeroko pojętej tematyce

obejmującej systemy telewizji przemysłowej, systemy kontroli

dostępu, systemy sygnalizacji pożaru i oddymiania, systemy

nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Laboratorium szkolno-treningowe Systemu Zarządzania Walką

HMS C3IS JAŚMIN oraz Węzłów Teleinformatycznych służy do

zabezpieczenia teleinformatycznego bieżących działań 

Sił Zbrojnych RP w kraju i za granicą, w tym zapewnienia

sprawnego dowodzenia i działania ich związków operacyjnych,

oddziałów i pododdziałów.

LABORATORIUM SZKOLNO-TRENINGOWE

SYSTEMU ZARZĄDZANIA WALKĄ HMS C3IS

JAŚMIN ORAZ WĘZŁÓW

TELEINFORMATYCZNYCH



Laboratoria

Wydział Inżynierii

Lądowej i Geodezji

PRACOWNIA FOTOGRAMETRII  

I  TELEDETEKCJI

Pracownia Fotogrametrii i Teledetekcji dysponuje nowoczesną

bazą sprzętową, w skład której wchodzą m.in. Bezzałogowe Statki

Powietrzne. Pozyskane z nich obrazy stanowią podstawę do

wykonywania analiz ruchu obiektów z wykorzystaniem

zaawansowanych metod przetwarzania obrazu. Dane z BSP pozwalają

również na opracowanie wysokorozdzielczych ortofotomap z niskiego

pułapu oraz trójwymiarowych modeli miast i obiektów budowlanych.



Laboratoria

Wydział Bezpieczeństwa,

Logistyki i Zarządzania

TRENAŻER LASEROWY

"WISŁA"



Laboratoria

Wydział Inżynierii

Mechanicznej

PRACOWNIA BIOMECHATRONIKI  

RUCHU CZŁOWIEKA

Badania aktywacji mięśni,       

Pomiary i analiza ruchu z wykorzystaniem systemów markerowych

i/lub systemów inercyjnych w warunkach laboratoryjnych oraz

rzeczywistych,        

Badania ergometryczne w warunkach stałych obciążeń, stałych

prędkości, programów

mieszanych,        

Badania posturograficzne,

Analizy ruchu chodu oraz biegu,

Badania z wykorzystaniem platform dynamograficznych (skoki,

upadki, chód, bieg),

Badania w warunkach wirtualnych (z wykorzystaniem VR).

Oferta Pracowni Biomechatroniki Ruchu Człowieka

obejmuje następujące obszary badawcze:



Laboratoria

Wydział Mechatroniki,

Uzbrojenia i Lotnictwa

PRACOWNIA ROBOTYKI I  AUTOMATYKI

INSTYTUTU TECHNIKI  RAKIETOWEJ 

I  MECHATRONIKI

Pracownia Robotyki i Automatyki jest bazą do prowadzenie badań w

obszarze robotyki i automatyki, integracji systemów zrobotyzowanych

oraz tworzenia aplikacji komputerowych układów sterowania dla

zastosowań przemysłowych i wojskowych. Zakres prowadzonych prac

naukowo-badawczych obejmuje wykorzystanie robotów

przemysłowych w nietypowych zastosowaniach, projektowanie,

integrację i badanie zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych,

projektowanie chwytaków, tworzenie i badanie systemów sterowania,

projektowanie i konstruowanie robotów mobilnych, programowanie

robotów przemysłowych i mobilnych w trybach offline i online.



Laboratoria

Wydział Nowych Technologii

i Chemii

LABORATORIUM

MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

technologię materiałów wybuchowych, mieszanin

pirotechnicznych i środków dymotwórczych

teoretyczne i eksperymentalne badanie zjawisk wybuchowych oraz

propagacji fal uderzeniowych w ośrodkach ciągłych, oraz

komputerowych symulacji zjawisk detonacji i oddziaływania

wybuchu na otoczenie

syntezę i badanie nowych związków wybuchowych o

szczególnych właściwościach

badania nad zastosowaniem energii wybuchu w inżynierii

materiałowej i procesach technologicznych

spaleniową i detonacyjną syntezę materiałów supertwardych i

cermetalicznych oraz nanostrukturalnych materiałów węglowych i

ceramicznych

detekcję i identyfikację materiałów wybuchowych w próbkach

środowiskowych oraz analizę produktów ich przemian w

środowisku

Profil działalności naukowej obejmuje:



Stypendia

Akademia oferuje w ramach środków 

z funduszu stypendialnego wiele form świadczeń

pomocy materialnej. Są to m.in. stypendia: Rektora dla

najlepszych studentów, socjalne, dla osób

niepełnosprawnych. 



Opieka medyczna

Studenci mają możliwość leczenia stacjonarnego 

i ambulatoryjnego w działającej na terenie WAT

Przychodni Lekarskiej WAT-SPZOZ.

WAT zapewnia możliwość zgłoszenia do

obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

studentów, którzy nie mają możliwości

zostać zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego

przez rodziców albo ukończyli 26. rok życia i nie

podejmują pracy na etacie lub umowie zlecenia.



Samorząd

Studencki

/samorzadwat

/SamorzadWAT

Samorząd studencki – organizacja zrzeszająca kilkadziesiąt

osób, lubiących działać dla innych, nawiązywać nowe kontakty.

Samorząd studencki, to przede wszystkim przyjaźnie, chęć

samorozwoju w dziedzinie: wystąpień publicznych, organizacji,

działania w zespole, pisania dokumentów.

Działalność na rzecz innych studentów umożliwia pogłębienie

swojej wiedzy z dziedziny dydaktyki, socjalu, regulaminów czy

toków studiów. 

Każdy kto raz wejdzie w struktury samorządowe, już nigdy nie

będzie chciał ich opuścić!! 

Możliwości jakie stwarza działalność w samorządzie są – jak

wyobraźnia naszych studentów - nieograniczone! 

Najlepszym dowodem kreatywności są wydarzenia

organizowane dla ogółu studentów, takie jak:

https://www.instagram.com/samorzadwat/
https://www.facebook.com/SamorzadWAT


Samorząd

Studencki

Samorząd WAT to

ludzie pełni pasji 

i zaangażowania w życie

studentów na uczelni.

ADAPCIAK WAT

To wyjazd dla studentów pierwszego rocznika, umożliwiający integrację 

i poznanie się jeszcze przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na uczelni.

Nawiązanie przyjaźni na całe studia oraz poznanie starszych koleżanek 

i kolegów, którzy zawsze są przyjaźnie nastawieni do młodszych roczników.



Samorząd

Studencki

JUWENALIA MEGAWAT

Coroczna impreza na której występują największe gwiazdy polskiej estrady wraz

z towarzyszącymi atrakcjami oraz konkursami.

WAT wspiera organizacyjnie i finansowo

działalność Samorządu. Kwota wsparcia ze

środków Akademii to 350 tys. zł rocznie.



Samorząd

Studencki

BAL STUDENTA I  BAL PODCHORĄŻEGO

To imprezy zwieńczające edukację na WAT w podniosłej, ale zarazem miłej

atmosferze.



Samorząd

Studencki

Wszyscy studenci WAT tworzą Samorząd

Studencki, który działając poprzez swoje organy 

i przedstawicieli w Senacie WAT wpływa na

funkcjonowanie Uczelni, zasady prowadzenia 

i programy studiów, wysokość stawek

stypendiów, czy opłaty w akademiku. Samorząd

organizuje także życie studenckie, w tym imprezy

kulturalne, rozrywkowe i sportowe, a także

wspiera udział studentów w przedsięwzięciach

organizowanych poza WAT.

PIKNIKI  WYDZIAŁOWE

impreza, na którą studenci czekają cały rok! Mają okazję poznać swoich

profesorów nie tylko zza szkolnej ławy, ale mogą współpracować z nimi 

w zespole w trakcie różnych konkurencji organizowanych przez samorząd. Jedną

z tradycji wpisanych w pikniki wydziałowe, jest wspólne odtańczenie belgijki.



Samorząd

Studencki

Wszyscy studenci WAT tworzą Samorząd

Studencki, który działając poprzez swoje organy 

i przedstawicieli w Senacie WAT wpływa na

funkcjonowanie Uczelni, zasady prowadzenia 

i programy studiów, wysokość stawek

stypendiów, czy opłaty w akademiku. Samorząd

organizuje także życie studenckie, w tym imprezy

kulturalne, rozrywkowe i sportowe, a także

wspiera udział studentów w przedsięwzięciach

organizowanych poza WAT.

PLANSZÓWKI

Cykl spotkań studenckich umożlwiający zabawę ze znajomymi po zajęciach,

poznanie nowych osób, oraz pozwoli doświadczyć szczyptę adrenaliny podczas

rywalizacji w różnych rozgrywkach, szczególnie w trakcie rozgrywek 

w chińczyka 😉



SPORT
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

WOJSKOWEJ AKADEMII  TECHNICZNEJ

badminton – młodzież

badminton

orientacja sportowa

judo

lekka atletyka – sprint

lekka atletyka – skoki

lekka atletyka – rzuty

lekka atletyka – biegi średnie i długie

pływanie

piłka koszykowa

piłka siatkowa kobiet

piłka siatkowa mężczyzn

piłka nożna

tenis stołowy

trójbój siłowy

tenis ziemny

piłka ręczna

futsal

strzelectwo sportowe

ergometr wioślarski

karate

W Klubie Uczelnianym AZS WAT, w 20 sekcjach sportowych, trenuje ponad

400 zawodników, którzy odnoszą sukcesy na arenie krajowej oraz

międzynarodowej. Związek w WAT istnieje od 1979 roku i zrzesza sekcje 

w następujących aktywnościach sportowych:



SPORT
BAZA SPORTOWA

stadion z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią

lekkoatletyczną, skocznią do skoków w dal oraz kołem do rzutu młotem;

Nasi studenci mogą korzystać ze wszystkich obiektów sportowych

zlokalizowanych w jednym kampusie WAT. Posiadamy m.in.:       

wielofunkcyjną halę tartanową, w której odbywają się zajęcia ze sportów

walki, lekkiej atletyki, gimnastyki. Sala posiada stałe wyposażenie w postaci:

systemu drążków gimnastycznych, worków bokserskich, materaców typu

„tatami”. W obiekcie znajduje się miejsca do skoku w dal, wzwyż oraz 

3-torowa bieżnia o długości 60 m;



SPORT
BAZA SPORTOWA

pływalnię o wymiarach 25 × 12,5 m (5 torów);

korty tenisowe – 2 zakryte (całoroczne) i 2 odkryte;

dużą i małą halę sportową;

salę sportową przeznaczoną do prowadzenia zajęć z gimnastyki. Oprócz

programowych zajęć odbywają się tam także treningi sekcji karate, kick

boxingu oraz walki w bliskim kontakcie;

siłownię, która wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do uprawniania

sportów siłowych oraz do treningów na użytek innych dyscyplin

sportowych. W sali znajdują się dwa pomosty do podnoszenia ciężarów

oraz przyrządy do trenowania poszczególnych partii mięśniowych;



SPORT
BAZA SPORTOWA

salę do uprawiania sportów walki oraz nauki samoobrony;

strzelnicę pneumatyczną do strzelań olimpijskich konkurencji na 10 m 

z pistoletu i karabinu. Wyposażona jest w 9 stanowisk z tarczami

mikroprocesowymi z oświetleniem LED, jedno stanowisko z tarczą

elektroniczną MEYTON oraz zegar elektroniczny do odmierzania czasu.

Stanowiska spełniają wymogi Międzynarodowej Federacji Sportów

Strzeleckich ISF;

salę do ćwiczeń aerobowych, która wyposażona jest w ergometry

wioślarskie, bieżnie, cykloergometry, rowerki stacjonarne;

Lądowy Tor Przeszkód, który jest jedną z konkurencji pięcioboju

wojskowego. Sam tor składa się z 20 przeszkód rozmieszczonych na

dystansie 500 m.



Wymiana

studentów

ERASMUS+,  MOST/MOSTECH,  NAWA

WAT uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach wymiany

studentów.

MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów,

którego celem jest odbycie studiów przez semestr lub cały rok akademicki na

jednej z 30 polskich uczelni. 

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/program-most/

Celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu 

i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez

wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie

wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. W ramach programu

Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów

i nauczycieli.

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/wymiana-pracownikow-i-studentow/

NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – zajmuje się obsługą

programów wymiany dla kadry profesorów, doktorów i studentów, którzy chcą

dalej rozwijać się w swoich dziedzinach, a także wymieniać poglądami z innymi

pracownikami uniwersytetów lub ośrodków badawczych.

https://dna.wat.edu.pl/kariera-naukowa/programy-stypendialne/380-narodowa-

agencja-wymiany-akademickiej

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/program-most/
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/wymiana-pracownikow-i-studentow/
https://dna.wat.edu.pl/kariera-naukowa/programy-stypendialne/380-narodowa-agencja-wymiany-akademickiej


Samorząd

Studencki

WAT wspiera organizacyjnie i finansowo

działalność Samorządu. Kwota wsparcia ze

środków Akademii to 350 tys. zł rocznie.

CHÓR AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII

TECHNICZNEJ IM.  JAROSŁAWA

DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE

Chór Akademicki (ChAWAT) tworzą studenci, absolwenci i sympatycy

Wojskowej Akademii Technicznej. Młodzi i ambitni ludzie z oddaniem

realizujący pasję śpiewu zespołowego. Chór aktywnie uczestniczy w życiu

kulturalnym Uczelni. Starannie wyszukany i różnorodny repertuar pozwala na

uświetnianie nie tylko uroczystości uczelnianych, ale także na

współzawodnictwo, z sukcesami, w licznych konkursach festiwalach, zarówno

ogólnopolskich jak i międzynarodowych.

https://www.facebook.com/ChorAkademickiWAT/

https://www.facebook.com/ChorAkademickiWAT/


SUKCESY STUDENTÓW

PRACE ABSOLWENTÓW

WAT WŚRÓD

NAJLEPSZYCH 

W KONKURSIE MON –

KOSMOS I  AUTONOMIA

PRACE DYPLOMOWE

STUDENTÓW WAT

NAGRODZONE PRZEZ

POLSKĄ AGENCJĘ

KOSMICZNĄ

https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/prace-absolwentow-wat-wsrod-najlepszych-w-konkursie-mon-kosmos-i-autonomia/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/prace-absolwentow-wat-wsrod-najlepszych-w-konkursie-mon-kosmos-i-autonomia/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/prace-absolwentow-wat-wsrod-najlepszych-w-konkursie-mon-kosmos-i-autonomia/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/prace-dyplomowe-studentow-wat-nagrodzone-przez-polska-agencje-kosmiczna/


SUKCESY STUDENTÓW

ZWYCIĘSTWO

PODCHORĄŻYCH WAT 

W PRESTIŻOWYM

KONKURSIE 

„HACKYEAH 2020”

STUDENTKA WAT

LAUREATKĄ KONKURSU

INŻYNIERKI 4 .0  FIRMY

SIEMENS

https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/zwyciestwo-podchorazych-wat-w-prestizowym-konkursie-hackyeah-2020/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/zwyciestwo-podchorazych-wat-w-prestizowym-konkursie-hackyeah-2020/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/zwyciestwo-podchorazych-wat-w-prestizowym-konkursie-hackyeah-2020/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/zwyciestwo-podchorazych-wat-w-prestizowym-konkursie-hackyeah-2020/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/zwyciestwo-podchorazych-wat-w-prestizowym-konkursie-hackyeah-2020/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/studentka-wat-laureatka-konkursu-inzynierki-4-0-firmy-siemens/


PODCHORĄŻOWIE WAT WSPARCIEM

W WALCE Z KORONAWIRUSEM

PODCHORĄŻOWIE WAT

WSPIERAJĄ SANEPID 

W WALCE 

Z KORONAWIRUSEM

PODZIĘKOWANIA OD

DYREKCJI  PLACÓWEK

MEDYCZNYCH 

I  LOTNICZEGO POGOTOWIA

RATUNKOWEGO

https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/podchorazowie-wat-wspieraja-sanepid-w-walce-z-koronawirusem/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/podchorazowie-wat-wspieraja-sanepid-w-walce-z-koronawirusem/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/podchorazowie-wat-wspieraja-sanepid-w-walce-z-koronawirusem/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/podchorazowie-wat-wspieraja-sanepid-w-walce-z-koronawirusem/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/podchorazowie-wat-wspieraja-sanepid-w-walce-z-koronawirusem/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/podziekowania-od-dyrekcji-placowek-medycznych-i-lotniczego-pogotowia-ratunkowego/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/podziekowania-od-dyrekcji-placowek-medycznych-i-lotniczego-pogotowia-ratunkowego/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/podziekowania-od-dyrekcji-placowek-medycznych-i-lotniczego-pogotowia-ratunkowego/


SUKCESY SPORTOWE

SUKCES PODCHORĄŻEGO

WAT NA MISTRZOSTWACH

POLSKI W BOKSIE

WIOŚLARKI WAT NA

PODIUM AKADEMICKICH

MISTRZOSTW POLSKI

https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/sukces-podchorazego-wat-na-mistrzostwach-polski-w-boksie/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/wioslarki-wat-na-podium-akademickich-mistrzostw-polski/


SUKCESY SPORTOWE

PUCHAR DLA WAT 

NA GALI  SPORTU

WOJSKOWEGO 2020

BRĄZOWY MEDAL DLA

ŻEGLARZY WAT

https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/puchar-dla-wat-na-gali-sportu-wojskowego-2020/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/puchar-dla-wat-na-gali-sportu-wojskowego-2020/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/puchar-dla-wat-na-gali-sportu-wojskowego-2020/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/brazowy-medal-dla-zeglarzy-wat/


SUKCESY NAUKOWE

WAT WYTWARZA

ADAPTERY DO MASEK DLA

ZAŁÓG LOTNICZEGO

POGOTOWIA

RATUNKOWEGO

PRZYŁBICE PRODUKOWANE

W WOJSKOWEJ AKADEMII

TECHNICZNEJ TRAFIAJĄ DO

SZPITALI

https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/puchar-dla-wat-na-gali-sportu-wojskowego-2020/
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/brazowy-medal-dla-zeglarzy-wat/


SUKCESY NAUKOWE

MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ASTRONAUTIC TEAM (MUTANT)

To projekt Koła Naukowego Chemików oraz Koła Naukowego

Optoelektroników. Jest on zespołem studentów, inżynierów i doktorantów,

których wspólną pasją jest technika rakietowa. Jego celem jest skonstruowanie

oraz wystrzelenie amatorskiej rakiety modelarskiej zasilanej innowacyjnymi

paliwami rakietowymi. 

https://www.facebook.com/MUTAstro/



Sekcja ds. rekrutacji

261 837 938, 261 837 939

adres e-mail

rekrutacja@wat.edu.pl

strona rekrutacji

rekrutacja.wat.edu.pl

Najlepsze studia to takie, które dają
satysfakcję z nauki i perspektywy na
przyszłość

– absolwent WAT

KONTAKT


