OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – PROFIL PRAKTYCZNY
Poziom kształcenia: I i II stopień
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Profil studiów: praktyczny
Czas trwania: licencjackie - 3 lata; magisterskie - 2 lata

OPIS STUDIÓW
Program kształcenia dla kierunku studiów obronność państwa o profilu praktycznym jest efektem
konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji
i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa. Program studiów na kierunku
obronność państwa obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe oraz specjalistyczne) oraz
trzymiesięczną praktykę zawodową.
Przykładowe przedmioty I stopnia: system obronności i bezpieczeństwa państwa, ekonomia, historia,
współczesne systemy polityczne, nauka o państwie, współczesny terroryzm, międzynarodowe prawo
konfliktów zbrojnych.
Przykładowe przedmioty II stopnia: geoekonomia, geopolityka i obronność, bezpieczeństwo informacji
w obronności, współczesne konflikty zbrojne, prognozowanie obronne, futurologia i foresighting,
technologia wojny informacyjnej.

PROFIL PRAKTYCZNY
Celem profilu praktycznego studiów jest zbliżenie środowiska akademickiego, głównie przyszłych
absolwentów do potencjalnych pracodawców. Naszym priorytetem, jako Wydziału, jest wykształcenie
absolwentów, posiadających szerokie umiejętności praktyczne, przy uzyskanej specjalistycznej wiedzy
teoretycznej z zakresu studiowanego kierunku, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku
pracy. Mocną stroną profilu praktycznego jest program opracowany wspólnie z pracodawcami, opierający
się na realizacji trzymiesięcznych praktyk zawodowych oraz przewaga zajęć praktycznych (ćwiczeń,
laboratoriów i seminariów), nad teoretycznymi (wykładami). Studenci odbywają praktyki w wybranych przez
siebie zakładach pracy z którymi Wydział Logistyki WAT ma podpisane umowy.
PROFIL ABSOLWENTA
Kierunek studiów obronność państwa stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani
są absolwenci przygotowani do pracy w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, podmiotach
gospodarczych i innych jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką
obronności. Ugruntowana wiedza z zakresu nauk: politycznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania,
a także z zakresu problematyki obronności państwa, wzbogacona praktykami zawodowymi, pozwalać
będzie absolwentowi tego kierunku studiów na podjęcie zatrudnienia zgodnie z profilem kształcenia.
Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach
państwowych, spółkach skarbu państwa, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych oraz
innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie realizacji zadań w obszarze
bezpieczeństwa i obronności.

Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł zawodowy w przypadku studiów licencjackich –
licencjata, studiów magisterskich – magistra.

