OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
INSTYTUT LOGISTYKI ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE
„ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE " edycja 7
w terminie styczeń 2020 r. - grudzień 2020 r.
Studia prowadzone są przez:
Instytut Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
Studia realizowane są corocznie, nieprzerwanie od 2015 r.
Uprzejmie zawiadamiamy, że zgłoszenia kandydatów na Niestacjonarne Studia
Podyplomowe „Zabezpieczenie logistyczne” realizowane są w trybie służbowym
zgodnie z ustawą z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych w
zakresie merytorycznym w/w studiów udziela wyłącznie:
Kierownik Studiów Podyplomowych dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI, tel. 261-837-031
Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:


pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów
logistycznych, w tym w obszarze pracy dowódczej i sztabowej w działaniach
taktyczno-operacyjnych w operacjach narodowych, sojuszniczych oraz
wielonarodowych na obszarze kraju i poza jego granicami, w okresie pokoju,
kryzysu i wojny.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:


oficerów korpusu osobowego logistyki przewidzianych na stanowiska
zaszeregowane do stopnia etatowego major (komandor ppor.).

Kandydaci na Studia Podyplomowe :
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej
uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca kwalifikacje co
najmniej pierwszego stopnia, tj. osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy
inżyniera lub licencjata.
Zakres tematyczny studiów:


Taktyka i sztuka operacyjna;



Mikro i makrologistyka;



Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych;



Odzyskiwanie personelu wojskowego (SERE);



Public affairs;



Zarządzanie zasobami ludzkimi w logistyce;



Zasady ekonomii wojskowej (budżet, finanse, prawo o zamówieniach
publicznych, PMG;



Program Rezerw Strategicznych);



Inżynieria wojskowych systemów logistycznych;



Logistyka Sił Zbrojnych RP;



Ćwiczebna praktyka dowodzenia i kierowania logistyką;



Pozyskiwanie sprzętu wojskowego;



Interoperacyjność w logistyce;



Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym wojsk;



Zabezpieczenie materiałowe wojsk;



Zabezpieczenie techniczne wojsk;



Zarządzanie logistyką wykonawczą w SZRP;



Transport i ruch wojsk;



Infrastruktura wojskowa i ochrona obiektów;



Zabezpieczenie logistyczne wojsk w misjach i operacjach wielonarodowych;



Systemy informatyczne w logistyce wojskowej;



Seminarium dyplomowe.



Praca końcowa.

Zajęcia są prowadzone przez dwa semestry w formule tygodniowych zjazdów
poniedziałek-piątek w wymiarze około 8 godz. lekcyjnych zajęć w każdym dniu w
terminie styczeń 2020-grudzień 2020.
Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
Adres do korespondencji:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
INSTYTUT LOGISTYKI
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
00-908 WARSZAWA
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Z dopiskiem "ZL"st. pod.woj.

