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Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania posiada 
wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i nowoczesną infra-
strukturę przystosowaną do jak najlepszego kształcenia, m. in. 
Laboratorium Multimedialne Systemu Treningu Strzeleckiego 
TL WISŁA, Laboratorium Ochrony Infrastruktury Krytycznej, 
Laboratorium Badań nad Cyberbezpieczeństwem.

Na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania działają  
studenckie  koła  naukowe: 
• Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT 
• Koło Naukowe Logistyki Stosowanej 
• Koło Naukowe Logistyki Wojskowej
• Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT
• Koło Naukowe Studentów Strategia

STUDIA PODYPLOMOWE:

• zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego (dla 
potrzeb MON) 

• zabezpieczenie logistyczne (dla potrzeb MON)
• zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony 

środowiska
• zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
• zamówienia publiczne w logistyce
• audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowa-

nych i administracji publicznej
• zarządzanie zasobami ludzkimi (dla potrzeb MON)

LOGISTYKA
studia wojskowe 
jednolite studia magisterskie (10 sem.)

•  ogólnologistyczna
•  żywnościowa
•  mundurowa

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
– PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
studia I stopnia – licencjackie (6 sem.) 
stacjonarne i niestacjonarne

• ochrona ludności i infrastruktury 
• zarządzanie kryzysowe
• bezpieczeństwo zasobów informacyjnych

studia II stopnia – magisterskie (4 sem.) 
stacjonarne i niestacjonarne

• analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa
• bezpieczeństwo euroatlantyckie
• bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
• zarządzanie systemami reagowania kryzysowego

potencjalne miejsca pracy:
Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa 
Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Agen-
cja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – PROFIL PRAKTYCZNY
studia I stopnia – licencjackie (6 sem.) 
stacjonarne i niestacjonarne

•  zarządzanie obronnością państwa 
•  system militarny państwa 
•  logistyka obronności i bezpieczeństwa 
•  system pozamilitarny państwa

studia II stopnia – magisterskie (4 sem.) 
stacjonarne i niestacjonarne

•  logistyka obronności i bezpieczeństwa
•  współpraca cywilno-wojskowa 
•  obrona terytorialna w systemie obronnym państwa
•  ochrona infrastruktury krytycznej 
•  gospodarka obronna

potencjalne miejsca pracy:
Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojska Lądowe, Marynarka 
Wojenna, Siły Powietrzne, Wojska Specjalne, Wojska Obrony 
Terytorialnej, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba 
Cywilna, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Wojewódzkie Wy-
działy Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

LOGISTYKA – PROFIL PRAKTYCZNY
studia I stopnia – inżynierskie (7 sem.) 
stacjonarne i niestacjonarne

•  logistyka przedsiębiorstw
•  logistyka w motoryzacji 
•  logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

studia II stopnia – magisterskie (3 sem.) 
stacjonarne i niestacjonarne

•  logistyka w przedsiębiorstwie

potencjalne miejsca pracy:
Przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne i handlowe, jednost-
ki gospodarcze i administracyjne, na stanowiskach o charakterze 
menedżerskim, koordynacyjno-organizatorskim i  spedycyjnym.

ZARZĄDZANIE – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
studia I stopnia – licencjackie (6 sem.) 
stacjonarne i niestacjonarne

• zarządzanie zasobami ludzkimi
• informatyczne wspomaganie zarządzania

studia II stopnia – magisterskie (4 sem.) 
stacjonarne i niestacjonarne

• systemy Business Intelligence w zarządzaniu
• zarządzanie kapitałem intelektualnym

potencjalne miejsca pracy:
Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, firmy konsul-
tingowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz in-
stytucje administracji publicznej, na stanowiskach mene-
dżerskich, specjalistycznych, analitycznych i doradczych. 
Absolwent jest przygotowany także do założenia i pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej.

potencjalne miejsca pracy:
Przedsiębiorstwa usługowe i przemysłowe, agencje 
marketingowe oraz jednostki administracji publicznej, 
na stanowiskach o charakterze menedżerskim i specjali-
stycznym. Absolwenci przygotowani są także do samo-
dzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

     więcej informacji   > > >   www.wlo.wat.edu.pl

LOGISTYKA EKONOMICZNA 
(PLANOWANE URUCHOMIENIE 2020/21)

studia wojskowe 
jednolite studia magisterskie (10 sem.)

•  ekonomiczno–finansowa


