NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE

„SYSTEMY INFORMACYJNO-POMIAROWE”

KOMUNIKAT REKRUTACYJNY
Głównym celem studiów jest w szczególności podniesienie kwalifikacji kadry i pracowników
Wojskowego Centrum Metrologii oraz wojskowych ośrodków metrologii i komórek metrologicznych
jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej, jak również wyposażenie słuchaczy w wiedzę o
aktualnych, nowoczesnych narzędziach do efektywnej realizacji systemu zabezpieczenia metrologicznego.
Studia te, umożliwiają również uporządkowanie i pogłębienie wiedzy oraz opanowanie umiejętności
zawodowych z obszaru współczesnej metrologii, metod i systemów pomiarowych – pozwalających na
skuteczne rozwiązywanie zadań dotyczących zapewnienia jednolitości miar, zapewnienia wymaganej
dokładności pomiarów oraz profesjonalne świadczenie usług metrologicznych.
Studia przeznaczone są w zasadzie dla kadry i pracowników służb metrologicznych oraz pracowników
laboratoriów naukowych i przemysłowych. Podstawową formą realizacji poszczególnych przedmiotów są
wykłady i ćwiczenia laboratoryjne. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w specjalistycznych pracowniach
wyposażonych w nowoczesne przyrządy pomiarowe.
Wykładowcy: zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i eksperci krajowi, między
innymi z Wojskowego Centrum Metrologii, Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej i
Politechniki Warszawskiej.
Czas trwania studiów: dwa semestry.
Najbliższa edycja studiów rozpoczyna się 15 stycznia 2018,
składa się z 9 pięciodniowych zjazdów: 15-19.01.2018, 19-23.02.2018, 1923.03.2018, 16-20.04.2018, 21-25.05.2018, 18-22.06.2018, 22-26.10.2018,
26-30.11.2018 oraz 10-14.12.2018 (ostatni zjazd poświęcony jest głównie na
egzaminy końcowe).
Studia kończą się egzaminem końcowym, który przeprowadza komisja powołana przez Dziekana
Wydziału Elektroniki. Uczestnicy po zakończeniu studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych wraz z oceną wystawione przez Wojskową Akademię Techniczną.
Wymagania wstępne: na studia może być przyjęta osoba posiadająca kwalifikacje, co najmniej
pierwszego stopnia, tj. osoba posiadająca, co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata.
Opłata za zajęcia dydaktyczne (czesne): 4600 zł.
Dodatkowe informacje:
Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników studiów w hotelu asystenckim WAT.
Studia są zarejestrowane w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, w dziedzinie: elektronika,
elektrotechnika, dziedziny ogólnotechniczne.

Organizator studiów:
Instytut Systemów Elektronicznych,
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki,
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49;
tel. 261 83 91 35; fax: 261 83 91 25
e-mail: michal.wisnios@wat.edu.pl;
malgorzata.s.grzybowska@wat.edu.pl

