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Wymagania rekrutacyjne:
Studia I stopnia - oceny z części pisemnej egzaminu 
maturalnego:
 - matematyka
 - język polski
 - język obcy nowożytny
 - fizyka (logistyka)
 - geografia, historia, WOS (bezpieczeństwo narodowe,  

 obronność państwa, zarządzanie) 

Studia II stopnia:
 - wynik ukończenia studiów wyższych
 - kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia  

 na studiach II stopnia na określonym kierunku studiów
 - wyniki uzyskane w trakcie trwania studiów 
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LOGISTYKA
jednolite studia magisterskie (10 sem.)

•  ogólnologistyczna
•  żywnościowa
•  mundurowa

STUDIA WOJSKOWE
•  gwarancja zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania
•  uposażenie finansowe
•  praktyczne przygotowanie do zawodu
•  gwarancja pracy po ukończeniu studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

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

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

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

• analiza danych w bezpieczeństwie

• bezpieczeństwo euroatlantyckie

• zarządzanie systemami reagowania kryzysowego

potencjalne miejsca pracy:
Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Naro-
dowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Agencja Wywiadu, 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służba cywilna, służby, 
inspekcje i straże związane z bezpieczeństwem.

potencjalne miejsca pracy:
administracja publiczna – zarówno rządowa jak i samorządo-
wa - w szczególności podmioty zajmujące się problematyką 
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego; Instytucje Unii Eu-
ropejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych - w szcze-
gólności podmioty odpowiedzialne za administrowanie bezpie-
czeństwem w organizacjach międzynarodowych; Siły Zbrojne 
RP, w tym zwłaszcza administracja SZ RP, Centralne Wojskowe 
Centrum Rekrutacji, wojskowe centra rekrutacji; Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwo Spraw Za-
granicznych

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
• systemy informacyjne w obronności

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

• współpraca cywilno-wojskowa
• obrona terytorialna
• logistyka obronności i bezpieczeństwa
• informacja w systemie obronnym
• gospodarka obronna

potencjalne miejsca pracy:
MON, Siły Zbrojne RP, SG, SC, BBN, administracja rządowa 
(w tym Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego) i samorządowa, przedsiębiorstwa sektora obronnego.

potencjalne miejsca pracy:
przedsiębiorstwa przemysłowe, usług logistycznych, transportowe, 
spedycyjne, kurierskie, centra logistyczne, dystrybucyjne, handlowe, 
jednostki gospodarcze i administracyjne, stanowiska 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
• zarządzanie jakością

potencjalne miejsca pracy:
Agencje marketingowe oraz jednostki administracji publicznej, 
stanowiska o charakterze menedżerskim i specjalistycznym, przed-
siębiorstwa usługowe i przemysłowe. Absolwenci przygotowani są 
także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

   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 konsultingowe, 
banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz instytucje administra-
cji publicznej, na stanowiskach menedżerskich, specjalistycznych, 
analitycznych i doradczych. Absolwent jest przygotowany także do 
założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

     więcej informacji                 wlo.wat.edu.pl

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W SYSTEMIEADMINISTRACJA PUBLICZNA W SYSTEMIE
 BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
– PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI– PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
studia I stopnia - licencjackie (6 sem.)studia I stopnia - licencjackie (6 sem.)
stacjonarne i niestacjonarnestacjonarne i niestacjonarne

• zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

• bezpieczeństwo informacyjne w administracji

• administrowanie bezpieczeństwem w organizacjach międzynaro-

dowych

• administracja publiczna w systemie obronnym państwa

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

•  logistyka w przedsiębiorstwie

STUDIA CYWILNE

LOGISTYKA EKONOMICZNA 
jednolite studia magisterskie (10 sem.)

•  ekonomiczno–finansowa

NATIONAL SECURITY
   studia II stopnia – magisterskie (4 sem.) 
   stacjonarne
• zarządzanie systemami reagowania kryzysowego
• bezpieczeństwo euroatlantyckie

potencjalne miejsca pracy:
Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowe-
go, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Agencja Wywiadu, Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służba cywilna, służby, inspekcje 
i straże związane z bezpieczeństwem, organizacje międzynarodowe, 
w tym odpowiedzialne za bezpieczeństwo kolektywne.

ZAPRASZAMY

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania posiada wykwali-
fikowaną kadrę dydaktyczną i nowoczesną infrastrukturę przystoso-
waną do jak najlepszego kształcenia, m.in. Laboratorium Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Laboratorium Mul-
timedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego TL WISŁA, Laboratori-
um Badań nad Cyberbezpieczeństwem oraz nowoczesne Wojskowe 
Centrum Badawczo-Dydaktyczne Logistyki.


