Przebudowa budynku nr 65 na cele

Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii
Systemów WAT
w Warszawie

Projekt polegał na przebudowie i modernizacji jednego z budynków WAT na cele
Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT
w Warszawie wraz z nadaniem mu nowych funkcji dydaktycznych w dziedzinie
badań i rozwoju.

Zmodernizowany budynek nr 65
(były budynek koszarowy) jest
ulokowany w północnej części
kampusu Wojskowej Akademii
Technicznej, przy ulicy Radiowej.

Celem głównym projektu było utworzenie Centrum Studiów Zaawansowanych
Inżynierii Systemów WAT, którego działania koncentrują się na kształceniu
informatyków z rozszerzonym programem zagadnień architektonicznych
konstruowania złożonych systemów oraz budowie kompetencji umożliwiających
współpracę partnerską z wiodącymi światowymi producentami oprogramowania.
Utworzona została nowa specjalność „Inżynieria systemów” na kierunku
„Informatyka”. W ramach CSZIS prowadzone będą prace badawcze
rozwiązujące realne problemy istniejące w przedsiębiorstwach komercyjnych oraz
instytucjach sektora publicznego. Studenci uczestniczący w tego typu pracach
badawczych uzyskają niezwykle wysokie kompetencje i staną się bardzo
poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy.

dr inż. Tomasz Górski
kierownik Projektu Unijnego
POIS.13.01.00-00-007/12
kierownik Zakładu Inżynierii
Systemów Informatycznych
w Wydziale Cybernetyki WAT

Budynek CSZIS WAT został wyposażony w platformę (windę) i podjazdy
umożliwiające nieograniczone korzystanie z infrastruktury osobom niepełnosprawnym ruchowo.

W CSZIS WAT powstało dziesięć nowych sal dydaktycznych (jedna z sal
dydaktycznych pełni zadania Laboratorium sieci komputerowych i telefonii IP).
Wszystkie sale laboratoryjne są wyposażone w komputery typu all-in-one,
ponadto w salach laboratoryjnych i wykładowych zamontowano
krótkoogniskowe projektory multimedialne, przeznaczone do współpracy
z tablicami interaktywnymi szczególnie przydatne do zastosowań w edukacji.

Wszystkie sale laboratoryjne i dydaktyczne posiadają tablice multimedialne.
Praca nauczyciela akademickiego wspomagana jest przez nowoczesny system
elektronicznego głosowania i wypełniania testów. Wszystkie sale laboratoryjne
i dydaktyczne zostały wyposażone w tablice multimedialne i projektory
zintegrowane z komputerem. Praca nauczyciela akademickiego może być
wspomagana przez nowoczesny system elektronicznego głosowania
i wypełniania testów. Ogólnodostępne kioski informacyjne oraz sieć
bezprzewodowa zapewniają studentom dostęp do Internetu.

Chmura obliczeniowa, która została wdrożona w Wojskowej Akademii
Technicznej, znajdzie swoje zastosowanie w trzech obszarach. Umożliwi kadrze
naukowej i studentom elastyczne tworzenie platform aplikacyjnych i środowisk
deweloperskich, np. relacyjnych baz danych, środowiska JAVA czy rozwiązań
klasy Business Process Management. Zapewni dostęp do wszystkich zasobów dla
500 jednocześnie pracujących użytkowników za pośrednictwem setek
wirtualnych desktopów, dostępnych zarówno ze stanowisk znajdujących się
w salach laboratoryjnych, jak i z komputerów pracujących w sieci kampusu WAT.
Dostarczy środowisko obliczeniowe w technologii High Performance
Computing. Ta nowoczesna platforma zostanie wykorzystana w procesie
dydaktycznym i przy różnorodnych projektach naukowych, wymagających
wysokiej mocy i błyskawicznych czasów reakcji, niezbędnych dla
skomplikowanych obliczeń czy przetwarzania dużych zbiorów danych.

W budynku zostało utworzonych dziesięć innowacyjnych laboratoriów
specjalistycznych, niezbędnych dla procesu kształcenia w nowoczesnych
dziedzinach informatycznych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Laboratorium podstaw technologii komputerowych, mikrokontrolerów
i systemów wbudowanych;
Laboratorium zaawansowanych technik grafiki komputerowej
i biometrii
Laboratorium sieci komputerowych i telefonii IP
Laboratorium technik multimedialnych
Laboratorium robotyki
Laboratorium telemetryczne
Laboratorium kryptologiczne
Laboratorium zobrazowania wielkoformatowego oraz symulacji
rozszerzonej
Laboratorium zarządzania kryzysowego
Laboratorium inżynierii systemów informatycznych

ppłk dr inż. Jarosław Koszela
kierownik Zakładu Systemów Symulacyjnych
i Wspomagania Dowodzenia w Wydziale Cybernetyki WAT

Nowo powstałe laboratorium zobrazowania wielkoformatowego oraz
symulacji rozszerzonej pozwoli zwiększyć zakres i możliwości naukowo
badawcze oraz dydaktyczne WAT w obszarze symulacji komputerowej.
Rozwiązania te dotyczą w szczególności obszaru symulacji wirtualnej
i rzeczywistości rozszerzonej, które mogą być implementowane zarówno
w zastosowaniach wojskowych jak i cywilnych. Laboratorium wyposażone jest
w zaawansowany sprzęt i oprogramowanie, które wykorzystuje najnowsze
zdobycze technologii informatycznych w tych obszarach.Wyposażenie to
pozwala na realizacje zajęć dydaktycznych, badań i projektów obejmujących
modelowanie, projektowanie oraz realizacje między innymi gier
komputerowych, symulatorów i trenażerów wojskowych oraz cywilnych.

mgr inż. Łukasz Skibniewski
asystent naukowo-dydaktyczny
Wydziału Cybernetyki WAT

Laboratorium sieci komputerowych i telefonii IP w instytucie Teleinformatyki
i Automatyki pozwoli na rozszerzenie kształcenia w zakresie nowoczesnych,
zintegrowanych technologii teleinformatycznych. Stosowanie najnowszych,
zróżnicowanych urządzeń pozwoli na wdrażanie i badanie bezpieczeństwa
teleinformatycznego sieci lokalnych jak i sieci rozległych. Laboratorium to w procesie dydaktycznym realizowanym na wydziale
Cybernetyki przyczyni się do promowania otwartego, zdecentralizowanego
i dynamicznego Internetu, wzrostu
technicznych standardów
umożliwiających jego ciągły rozwój
i przyczyniających się do
innowacyjności oraz zapobiegania
wykluczeniu cyfrowemu.

dr inż. Ryszard Piwowarczyk
adiunkt naukowo-dydaktyczny
Wydziału Cybernetyki WAT

Zadaniem Laboratorium Zarządzania Kryzysowego w Instytucie Organizacji
i Zarządzania Wydziału Cybernetyki będą wyzwania, jakie na obecnym etapie
XXI w. niosą zagrożenia terrorystyczne we wszystkich rodzajach transportu,
powodziowe, pożarowe, katastrofy budowlane, transport towarów
niebezpiecznych oraz zagrożenia spowodowane bronią chemiczną,
biologiczną i materiałami rozszczepialnymi. LZK będzie także służyć
kształceniu studentów, ale i pozyskiwaniu wiedzy przez kadrę dydaktycznonaukową WAT z zakresu Zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej
(krajowej i europejskiej) ze wszystkich obszarów i działów administracji
państwowej. Istotnego wymiaru nabierze współpraca na arenie UE i NATO
oraz innych organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo międzynarodowe. Pozwoli to również na prowadzenie badań
naukowych i symulacji różnego rodzaju ćwiczeń oraz prawdopodobnych
zagrożeń.

dr inż. Piotr Bora
kierownik Zakładu Kryptologii
w Wydziale Cybernetyki WAT

Realizacja projektu umożliwiła podniesienie poziomu nauczania w następujących
przedmiotach lub grupach przedmiotów:
- Systemy Zabezpieczeń Pomieszczeń i Urządzeń – zakup elementów systemów
alarmowych i kontroli dostępu umożliwia poszerzenie zakresu ćwiczeń
laboratoryjnych, projektów przejściowych oraz prac dyplomowych
obejmujących wiedzę z tego przedmiotu, możliwa jest realizacja unikalnych
pomocy dydaktycznych poszerzających praktyczną wiedzę studentów
specjalności kryptologia oraz samego kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo;
- przedmioty matematyczne na wszystkich wydziałach Wojskowej Akademii
Technicznej – zakup pakietu Matematica wraz z systemem zobrazowania
wyników umożliwił poszerzenie zakresu ćwiczeń laboratoryjnych z tych
przedmiotów oraz zapewnił kadrze Instytutu Matematyki i Kryptologii dostęp do
profesjonalnego systemu realizacji obliczeń i zobrazowania wyników;
- przedmioty z grupy Statystyki Matematycznej na wszystkich wydziałach – zakup
pakietu Statistica umożliwił poszerzenie zakresu ćwiczeń laboratoryjnych
z przedmiotu oraz zapewnił kadrze Instytutu Matematyki i Kryptologii dostęp do
profesjonalnego systemu realizacji obliczeń statystycznych.

ppłk dr inż. Krzysztof Murawski
adiunkt naukowo-dydaktyczny
w Wydziale Cybernetyki WAT

W ramach pracowni Podstaw Technologii Komputerowych oraz
Mikrokontrolerów i Systemów Wbudowanych utworzono dziesięć stanowisk
laboratoryjnych wyposażonych w specjalizowany nowoczesny sprzęt
pomiarowy: czterokanałowy oscyloskop o paśmie 350 MHz czterokanałowy,
zasilacz programowalny z możliwością definiowania dowolnych kształtów
przebiegów napięć i prądów, czterokanałowy generator arbitralny,
częstościomierz o zakresie pomiarowym do 3GHz, kamerę termowizyjną oraz
dwie tablice multimedialne. Istotne wsparcie procesu dydaktycznego uzyskano
stosując wizualizację wzorcowego układu pomiarowego, która realizowana jest
w czasie rzeczywistym. Kształcenie z zakresu programowania mikrokontrolerów
i programowania oraz konstrukcji systemów wbudowanych wsparto
wyposażając salę laboratoryjną w dwadzieścia komputerów typu All-In-One.
W laboratorium zastosowano unikatowe w skali kraju rozwiązanie polegające na
połączeniu środowiska symulacyjnego Proteus Design Suite ze środowiskiem
programowania mikrokontrolerów Keil µVision i układami rzeczywistymi.
Przyjęte rozwiązanie umożliwia poznanie podczas zajęć dydaktycznych
praktycznie wszystkich znanych obecnie rodzin mikrokontrolerów.

Na studiach I i II stopnia kierunku Informatyka uruchomiona została nowa
specjalność - „Inżynieria Systemów”. W ramach nowej specjalności kształceni będą informatycy z rozszerzonym programem zagadnień związanych ze
wsparciem przemysłu i sektora publicznego.

Wybrane przedmioty kierunkowe:
ź Projektowanie
ź
ź
ź
ź
ź
ź

systemów zarządzania generacją rozproszoną energii
odnawialnej (ang. Smart Grid),
Inteligentne zarządzanie miastami,
Architektura korporacyjna,
Integracja systemów informatycznych,
Symulacja i optymalizacja procesów biznesowych,
Szyfrowanie i bezpieczeństwo systemów,
Projektowanie systemów mobilnych.

Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT umożliwi
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na kierunku Informatyka oraz
wymianę wiedzy i doświadczeń między obszarami gospodarki, biznesu,
administracji a uczelnią.
Obecnie WAT kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych.
Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy określony
przepisami dla oficerów i są mianowani na pierwszy stopień oficerski podporucznika. Studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi, bez zobowiązań
wobec resortu Obrony Narodowej. Studia umożliwiają uzyskanie tytułu
zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera lub magistra, a studia
doktoranckie - doktora.

Realizacja projektu zaowocuje dynamicznym rozwojem współpracy z przedsiębiorcami, zarówno w celu przygotowania przyszłych absolwentów do pracy
zawodowej, jak i realizacji wspólnych projektów B+R w oparciu o zbudowaną
infrastrukturę.

Stała współpraca z instytucjami publicznymi i firmami w Polsce zapewnia
studentom możliwość realizowania praktyk zawodowych oraz uczestnictwo
w projektach badawczych na rzecz przemysłu i administracji.

Wysoko wykwalifikowani absolwenci Wydziału Cybernetyki WAT
zaspokajają popyt na ekspertów poszukiwanych przez polskie
i zagraniczne przedsiębiorstwa oraz administrację publiczną
w charakterze:
analityka procesów biznesowych,
programisty,
projektanta systemów informatycznych,
specjalisty ds. testowania oprogramowania,
konsultanta ds. informatyzacji i wdrażania systemów IT,
pełnomocnika ds. zapewnienia jakości,
pełnomocnika ds. ochrony informacji,
administratora sieci komputerowych,
systemów operacyjnych, branżowych systemów informatycznych,
specjalisty ds. wdrażania i wytwarzania systemów bezpieczeństwa,
projektanta infrastruktury sieciowej,
specjalisty ds. wytwarzania i wdrażania
systemów multimedialnych,
ź kryptologa.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Do grona instytucji regularnie zatrudniających absolwentów WCY WAT należą
renomowane przedsiębiorstwa, m.in. IBM, ASSECO, BZ WBK, PZU oraz
instytucje publiczne jak Główny Urząd Statystyczny.

Projekt przyczyni się do długotrwałego podnoszenia kwalifikacji specjalistów na
kierunkach: informatyka, informatyka w medycynie, kryptologia i bezpieczeństwo, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe oferowanych zarówno
studentom Wydziału Cybernetyki jak i pozostałych wydziałów Wojskowej
Akademii Technicznej. Przekazywana wiedza ma przede wszystkim charakter
praktyczny.

Zaangażowanie studentów i doktorantów w działalność naukowo-badawczą to
zarówno atrakcyjna forma kształcenia jak również impuls dla polskiej gospodarki,
której stabilny rozwój i konkurencyjność są silnie uzależnione od poziomu
innowacyjności.

KONTAKT
Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
www.wcy.wat.edu.pl
sekretariat.wcy@wat.edu.pl
tel. 261 839 459
fax. 261 837 539
Dziekanat WCY WAT
tel. 261 837 624
fax. 261 837 262
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