
WYDZIAŁ  BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI                         
I ZARZĄDZANIA 

 
zaprasza na studia podyplomowe 

„ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W LOGISTYCE” 
 

OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB: 

 pełniących funkcję kierownika zamawiającego; 
 organizujących procesy zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów 

publicznych, wchodzących w skład komisji przetargowych; 
 realizujących zadania w komórkach, zespołach audytowych; 
 zajmujących się problematyką zamówień publicznych i chcących podnosić swoją 

wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 

CO OFERUJEMY ABSOLWENTOM: 

 uzyskanie umiejętności organizacji i procedowania postępowań o zamówienia 
publiczne; 

 uzyskanie umiejętności kwalifikacji i oceny podmiotowej oraz przedmiotowej 
wykonawców i ich ofert; 

 uzyskanie wiedzy od doświadczonych wykładowców i praktyków zajmujących się 
zamówieniami publicznymi; 

 uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych renomowanej 
uczelni; 

PROCES KWALIFIKACJI NA STUDIA: 

 o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszenia akcesu udziału w studiach na adres: 
- e-mail: ilog@wat.edu.pl; marek.kalwasinski@wat.edu.pl 
lub 
- pisemnie na adres: 
               WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA      
                                 - INSTYTUT LOGISTYKI  WAT 
                                  ul. gen. Sylwestra KALISKIEGO 2, 
                                   00-908 WARSZAWA 
z dopiskiem „ STUDIA PODYPLOMOWE – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE                  
W LOGISTYCE”; 

 rekrutacja prowadzona będzie do 15 stycznia każdego roku; 
 warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest 

posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie minimum – licencjat.  
 Dodatkowe informację można pozyskać pod adresem: pod numerem telefonu 

261-837-021, marek.kalwasinski@wat.edu.pl,  

 



CZAS TRWANIA I  ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 

 Studia trwają w od lutego do grudnia każdego roku i realizowane są                        
w ramach zjazdów raz w miesiącu (w piątek po południu, sobotę i niedzielę); 

 W 2020 rok terminy zjazdów będą następujące: 
- 21-23 luty 
- 20-22 marzec 
- 24-26 kwiecień 
- 15-17; 29-31 maj 
- 19-21 czerwiec 
- 11-13 wrzesień 
- 16-18 październik 
- 20-22 listopad 
- 18-20 grudzień 

           CZESNE:   

 Opłata za studia 5200 zł (możliwość opłaty w dwóch ratach po 2600 zł, 
pierwsza wpłata po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania, przed 
pierwszy zjazdem, druga rata do końca września). 
 

 Konto do wpłaty:  Wojskowa Akademia Techniczna  
CITIBANK oddział w Warszawie  
konto nr 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 z obowiązkowym dopiskiem 
„CZESNE ZPwL subkonto 700-1500-40-007” 

 

 

             DRUK ZGŁOSZENIA -pobierz 

https://wlo.wat.edu.pl/wp-content/uploads/dydaktyka/stud_podyp/DRUK_ZGLOSZENIA.pdf

