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wykwalifikowana kadra dydaktyczna
nowoczesne symulatory lotnicze
180–200 godzin nalotu na specjalności pilotaż
rozbudowana infrastruktura sportowa: basen, 
siłownia, obiekty sportowe
bezpłatne certyfikaty, licencje lotnicze 
Klub Uczelniany i bogata oferta działalności 
kulturalnej
program Military Erasmus (EMILYO)
rozwijanie własnych zainteresowań: sekcje 
i kluby sportowe oraz koła naukowe
żołd już od pierwszego miesiąca nauki
100% gwarancji zatrudnienia
bezpłatne koszty kształcenia (umundurowanie, 
zakwaterowanie, wyżywienie)
zagraniczne wyjazdy służbowe
praktyki i zajęcia praktyczne w jednostkach 
lotniczych
własne zaplecze szkoleniowe:

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego
Ośrodek Szkolenia Obsług Bezzałogowych 
Statków Powietrznych
Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu 
Lotniczego
Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania
Ośrodek Szkolenia Personelu Taktycznych 
Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego
Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego 

DLACZEGO LAW?

UCZELNIA
WYSOKICH

LOTÓW

Studia wojskowe są przeznaczone dla kandydatów 

na żołnierzy zawodowych. Absolwent studiów 

promowany jest na pierwszy stopień oficerski  

– podporucznika

składanie wniosków o powołanie do służby 

kandydackiej rozpoczyna się z początkiem roku 

kalendarzowego i trwa do 31 marca 2021 r.  

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są 

w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez 

system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

badania w Wojskowej Komisji Lekarskiej zakończone 

są określeniem zdolności do zawodowej służby 

wojskowej oraz kategorii zdrowia w nadanej przez 

komisję specjalności wojskowej 

analiza ocen ze świadectwa dojrzałości (matematyka, 

f izyka, j. angielski, punktacja z matury: poziom 

rozszerzony 1%=1pkt, poziom podstawowy 1%=0,4pkt)

egzamin sprawności f izycznej:

kobiety: uginanie ramion na ławeczce, bieg 

zygzakiem „koperta”, skłony tułowia w przód w czasie  

2 minut, pływanie stylem dowolnym (50m)

mężczyźni: podciąganie na drążku nachwytem, bieg 

zygzakiem „koperta”, skłony tułowia w przód w czasie  

2 minut, pływanie stylem dowolnym (50 m)

rozmowa kwalif ikacyjna

szkolenie selekcyjne – sprawdzające predyspozycje 

do pełnienia służby na stanowisku pilota (tylko na 

specjalności pilotaż)

Ogłoszenie wyników następuje w lipcu po 

zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej, a powołanie 

do służby kandydackiej odbywa się w sierpniu

REKRUTACJA NA 
STUDIA WOJSKOWE

ETAP I WNIOSKI

ETAP II BADANIE LEKARSKIE

ETAP III EGZAMINY

ETAP IV SZKOLENIE SELEKCYJNE

STUDIA
WOJSKOWE



Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)  
w specjalnościach:

• pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu 
odrzutowego, pilot samolotu transportowego, 
pilot śmigłowca)

• bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania 
celów (pilot-operator BSP)

Studia I stopnia (inżynierskie) oraz 
II stopnia (magisterskie) w specjalności:

• logistyka wojskowa - ogólnologistyczna

Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach: 

• nawigacja taktyczna (nawigator naprowadzania)

• zarządzanie ruchem lotniczym (kontroler 
ruchu lotniczego)

Studia II stopnia (magisterskie) w specjalności: 

• zarządzanie ruchem lotniczym
• bezpieczeństwo w portach lotniczych

• zarządzanie lotniskami użytku publicznego

• zarządzanie systemami BHP w organizacjach 
lotniczych

Studia podyplomowe:

• zarządzanie ruchem lotniczym

LOGISTYKANAWIGACJA 

Studia podyplomowe:

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 

WYDZIAŁ LOTNICTWA INSTYTUT NAWIGACJI KATEDRA LOGISTYKI


