14 czerwca 2022

Do 1 lipca trwa rekrutacja na studia wojskowe
Informujemy, że termin rejestracji i składania dokumentów na studia wojskowe został przedłużony w trzech
akademiach wojskowych do 1 lipca 2022 r.

Czy w obecnych czasach studia w uczelni wojskowej to dobry
pomysł?
Sprawdź co zyskujesz:

uczelnie wojskowe to:
- nowoczesne kierunki nauczania,
- znakomicie wyposażone pracownie,
- atrakcyjne zajęcia i szkolenia dodatkowe,
miejsce gdzie bezpłatnie otrzymasz:
- wykształcenie,
- zakwaterowanie i wyżywienie, umundurowanie
- od pierwszego dnia wynagrodzenie miesięczne nie niższe jak 4560 zł
- także świadczenia opieki zdrowotnej
- gwarancja pracy w Wojsku Polskim

Internetowa Rejestracja Kandydatów
Informujemy, że termin rejestracji i składania dokumentów
na studia wojskowe został przedłużony do
1 lipca 2022 r.
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Czeka na Ciebie 21 kierunków w 3 uczelniach.
Akademia Wojsk Lądowych
DOWODZENIE
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
LOGISTYKA
INFORMATYKA

Akademia Marynarki Wojennej
NAWIGACJA
INFORMATYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIK
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SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE
LOGISTYKA

Wojskowa Akademia Techniczna
BUDOWNICTWO
CHEMIA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
LOGISTYKA
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
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Uczelnie Wojskowe film promocyjny
https://youtu.be/stgn_bw-D3E
WYMAGANIA

Je■li chcesz studiowa■ na studiach wojskowych w jednej z akademii wojskowych to
musisz pozna■ podstawowe warunki:
•
•
•
•
•

mie■ uko■czone 18 lat.
posiada■ obywatelstwo polskie,
nie by■ karana/y s■downie,
posiada■ odpowiedni■ zdolno■■ fizyczn■ i psychiczn■ do pe■nienia zawodowej
s■u■by wojskowej,
zda■ matur■,

Dodatkowe zasady indywidualne dla ka■dej z uczelni poznasz w trakcie procesu
rekrutacji.
Uwaga! Na studia wojskowe mo■e by■ przyj■ta osoba, która na ■wiadectwie
dojrza■o■ci uzyska z j■zyka angielskiego wynik powy■ej 30%.

W terminie do 1 lipca 2022 roku należy:
•
•

wype■ni■ elektronicznie kwestionariusz osobowy dost■pny na stronie internetowej
wybranej uczelni w systemie internetowej rejestracji kandydatów;
dostarczy■ do wybranej uczelni dokumenty okre■lone przez ka■dego Rektora –
Komendanta:

najczęściej są to:
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•
•
•
•
•

wniosek o powo■anie wraz z kwestionariuszem osobowym,
kserokopi■ ■wiadectwa dojrza■o■ci, je■li zosta■o wydane przed rokiem
ubiegania si■ o powo■anie,
■yciorys,
odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopi■),
inne wskazana podczas rejestracji na wybranej uczelni.
Po wi■cej szczegó■ów kliknij TUTAJ
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