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Jednostki wydziałowe naukowo-dydaktyczne

•www.wat.edu.pl  e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

Rejestracja kandydatów na studia 
w Wojskowej Akademii Technicznej 

prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem 
Internetowej Rejestracji Kandydatów. 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej 
oraz rekrutacji są dostępne na stronie internetowej WAT

Adres do rejestracji za pośrednictwem poczty

Miejsce rejestracji (składania dokumentów)

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 
w godz. 8.00–15.30

czwartek (w okresie styczeń–luty oraz lipiec–wrzesień)
w godz. 8.00–18.00

WAT jest uczelnią państwową kształcącą 
studentów cywilnych i wojskowych

Kształcenie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT 
na kierunku Biogospodarka 

Podstawową formą kształcenia są studia stacjonarne

Studia stacjonarne są bezpłatne

Studia niestacjonarne są odpłatne

• •  261 837 938  261 837 939  261 837 956

 kategoria A w ocenie działalności naukowej wydziału 
za lata 2013–2016

 wysoka jakość kształcenia

 wyróżniająca się organizacja procesu dydaktycznego

 28 sal wykładowych na ogólną liczbę ponad 1200 miejsc

 nowoczesne laboratoria komputerowe i techniczne

 współpraca z krajowymi i zagranicznymi 
ośrodkami naukowo-technicznymi

 udział w realizacji krajowych i międzynarodowych 
projektów badawczych

Stacjonarne studia (cywilne) 
I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów, 210 ECTS

Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 

(wydział wiodący)

Politechnika Warszawska
Wydział Instalacji Budowlanych, 

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

kierunek interdyscyplinarny

Wydział Inżynierii Mechanicznej (WIM)
Dziekanat WIM – budynek 62

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn (IRiKM)
ibm.wme.wat.edu.pl

Instytut Pojazdów i Transportu (IPiT)
ipmt.wme.wat.edu.pl

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (IMiIO)
imiio.wme.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Warszawa, ul. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
budynek główny Akademii, Sekcja ds. Rekrutacji



Interdyscyplinarny kierunek studiów Biogospodarka 
jest połączeniem wiedzy inżynierskiej z biogospodarką 
i jest powiązany ze społeczno-gospodarczymi potrzebami 
kraju. Kierunek studiów Biogospodarka należy do 
dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i jest powiązany 
z następującymi dyscyplinami naukowymi: inżynieria 
mechaniczna,  inżynieria chemiczna  oraz inżynieria 
środowiska, górnictwo i energetyka. Program studiów obej-
muje wiedzę inżynierską z ww. dyscyplin naukowych 
z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, logistyki, 
ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania włas-
nością intelektualną. Program studiów wykorzystuje 
aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia 
naukowe w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie 
w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środo-
wiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemy-
słowych. Absolwent interdyscyplinarnego kierunku 
studiów Biogospodarka to inżynier przygotowany do 
rozwiązywania problemów projektowania i eksploatacji 
urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospo-
darce.
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Nabór na kierunek studiów Biogospodarka jest prowa-
dzony równolegle przez każdą z trzech uczelni part-
nerskich. Program i plan studiów jest jednakowy dla 
wszystkich studentów. Pierwsze trzy semestry są reali-
zowane w uczelni przyjmującej studenta (uczelni macier-
zystej). Kolejne trzy semestry są realizowane rotacyjnie: 
semestr IV wszyscy studenci realizują na Wydziale Biotech-
nologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, semestr V 
– na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, nato-
miast semestr VI – na Wydziale Inżynierii Mechanicznej 
Wojskowej Akademii Technicznej. Następnie studenci 
wracają do swoich macierzystych uczelni, gdzie w seme-
strze VII wykonują pracę dyplomową. Absolwenci otrzy-
mują dyplom ukończenia  studiów  sygnowany  przez  trzy  
uczelnie.

 matematyka, fizyka, statystyka inżynierska

 infotechnologie, grafika inżynierska

 mikrobiologia, chemia ogólna i bioorganiczna

 podstawy biochemii i biokatalizy

 materiałoznawstwo, metrologia i systemy pomiarowe

 podstawy biogospodarki

 inżynieria procesowa, inżynieria biomateriałów

 technologia biokonwersji i biotransformacji

 biorafinerie, technologie bioenergetyczne

 biofizyka, biotechnologia przemysłowa

 projektowanie procesów technologicznych

 recykling materiałów

 biotechnologia w inżynierii środowiska

 technologia wody, ścieków i odpadów

 odnowa wody, technologia przetwarzania odpadów

 biopaliwa, bio-, mikro- i nanotribologia

 monitoring środowiska

 podstawy zarządzania i ekonomii

 działalność gospodarcza i zarządzanie jakością

 posiadają wiedzę oraz umiejętności w zakresie realizacji 
procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania 
odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania 
do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii 
i biopaliw

 posiadają umiejętność integracji wiedzy z zakresu 
biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej, 
inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, 
dzięki czemu nabywają zdolności do kreowania rozwiązań 
interdyscyplinarnych

 kierują się zasadami zrównoważonego gospodarowania 
surowcami naturalnymi, wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii, gospodarki odpadami, w tym recyklingu

 posiadają umiejętność tworzenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, w tym indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu biogospodarki

 dysponują wiedzą z zakresu systemów zarządzania jakością 
w gospodarce, bezpieczeństwa pracy, ochrony 
praw autorskich i własności przemysłowej
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 biologia komórki

 materiały hybrydowe

 ekologia, toksykologia

 płyny eksploatacyjne

 korozja materiałów technicznych

 środki transportu lądowego

 metody sterylizacji w procesach biotechnologicznych

 urządzenia w biotechnologii środowiska

 maszyny robocze i urządzenia energetyczne

 budowa i eksploatacja urządzeń do transportu 
i dystrybucji biopaliw

 odnawialne źródła energii

 podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

 zarządzanie aspektami GMO w biogospodarce

 przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące odnawialne 
zasoby naturalne

 przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, magazynowaniem, 
transportem i dystrybucją bioproduktów

 przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem i odzyskiem energii

 administracja państwowa i samorządowa

 organizacje pozarządowe zajmujące się zarządzaniem 
biogospodarką oraz kreujące wiedzę z tego zakresu

 szkolnictwo zawodowe
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