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LOGISTYKA studia wojskowe 
jednolite studia magisterskie (10 semestrów) 

LOGISTYKA EKONOMICZNA 

studia wojskowe 
jednolite studia magisterskie (10 semestrów) 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA–PROFIL PRAKTYCZNY 

studia I stopnia – licencjackie (6  semestrów) 
stacjonarne i  niestacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO   NARODOWE 

– PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

studia I stopnia – licencjackie (6  semestrów) 

stacjonarne i  niestacjonarne 

 

 

  WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA  
 

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania posiada 

wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i nowoczesną 

infrastrukturę przystosowaną do jak najlepszego kształcenia, 

m. in. Laboratorium Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Infrastruktury Krytycznej, Laboratorium Multimedialnego 

Systemu Treningu Strzeleckiego TL WISŁA, Laboratorium  

Badań nad Cyberbezpieczeństwem.  

   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 

zhierarchizowanych i administracji publicznej 

• Zarządzanie zasobami ludzkimi (dla potrzeb MON) 

• Inspektor Ochrony Informacji 

• Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu 
organizacją 

• Analiza finansowa i rachunkowość 
• Zarządzanie organizacją w środowisku IT 

 
• logistyka przedsiębiorstw 

• logistyka w motoryzacji 

• logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych 
 

 
• logistyka w przedsiębiorstwie 

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. 

• ogólnologistyczna 

• żywnościowa 

• mundurowa 

• ekonomiczno–finansowa 

• zarządzanie obronnością państwa 

• system militarny państwa 

• logistyka obronności i bezpieczeństwa 

• system pozamilitarny państwa 

• systemy informacyjne w obronności 
 

 
• współpraca cywilno-wojskowa 

• obrona terytorialna  
• logistyka obronności i bezpieczeństwa 

• informacja w systemie obronnym 

• gospodarka obronna 

potencjalne miejsca pracy: 
Ministerstwo Obrony Narodowej, Siły Zbrojne RP, Straż Graniczna, 
Służba Cywilna, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, administracja 
rządowa (w tym Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego) i samorządowa, przedsiębiorstwa 
sektora obronnego.……………………………......................................

 
• zarządzanie zasobami ludzkimi 

• informatyczne wspomaganie zarządzania 

• zarządzanie jakością 

potencjalne miejsca pracy: 
Agencje marketingowe oraz jednostki administracji publicznej, 

stanowiska o charakterze menedżerskim i specjalistycznym, 

przedsiębiorstwa usługowe i przemysłowe. Absolwenci 

przygotowani są także do samodzielnego prowadzenia 

działalności  gospodarczej. 
 

 
• systemy Business Intelligence w zarządzaniu 

• zarządzanie kapitałem intelektualnym 

potencjalne miejsca pracy: 
Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, firmy konsultingowe, 

banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz instytucje administracji 

publicznej, na stanowiskach menedżerskich, specjalistycznych, 

analitycznych i doradczych. Absolwent jest przygotowany także do 

założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 

• bezpieczeństwo informacyjne 
• ochrona ludności i infrastruktury 

• zarządzanie kryzysowe 
 

 
• analiza danych w bezpieczeństwie 

• bezpieczeństwo euroatlantyckie 

• zarządzanie systemami reagowania kryzysowego 

potencjalne miejsca pracy: 
Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa 

Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Agencja 

Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służba 

cywilna, służby, inspekcje i straże związane z bezpieczeństwem. 

 

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

studia II stopnia – magisterskie (4  semestry) 

stacjonarne i  niestacjonarne 

studia II stopnia – magisterskie (4  semestry) 

stacjonarne i  niestacjonarne 

ZARZĄDZANIE – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

studia I stopnia – licencjackie (6  semestrów) 

stacjonarne i  niestacjonarne 

studia II stopnia – magisterskie (4  semestry) 

stacjonarne i  niestacjonarne 

studia II stopnia – magisterskie (3  semestry) 
stacjonarne i  niestacjonarne 

LOGISTYKA – PROFIL PRAKTYCZNY 

studia I stopnia – inżynierskie (7 semestrów) 
stacjonarne i  niestacjonarne 

http://www.wlo.wat.edu.pl/

