
W ramach Centrum utworzono dziesięć labora-
toriów specjalistycznych:

1.  Laboratorium podstaw technologii kompu-
terowych, mikrokontrolerów i systemów 
wbudowanych

2.  Laboratorium zaawansowanych technik  
grafiki komputerowej i biometrii

3.  Laboratorium sieci komputerowych i tele-
fonii IP

4.  Laboratorium technik multimedialnych
5.  Laboratorium robotyki
6.  Laboratorium telemetryczne
7. Laboratorium kryptologiczne
8. Laboratorium zobrazowania wielkoforma-

towego oraz symulacji rozszerzonej
9. Laboratorium zarządzania kryzysowego
10. Laboratorium inżynierii systemów informa-

tycznych

Przebudowa budynku nr 65 na cele
Centrum Studiów Zaawansowanych 

Inżynierii Systemów WAT
w Warszawie

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 pośre-
dnictwem setek wirtualnych desktopów, dostępnych 
zarówno ze stanowisk znajdujących się w salach 
laboratoryjnych, jak i z komputerów pracujących w 
sieci kampusu akademickiego WAT. Dostarczy 
środowisko obliczeniowe w technologii High 
Performance Computing.  Ta nowoczesna platforma 
zostanie wykorzystana w procesie dydaktycznym i 
przy różnorodnych projektach naukowych, wymag-
ających znacznej mocy obliczeniowej i krótkich 
czasów reakcji, niezbędnych dla skomplikowanych 
obliczeń czy przetwarzania dużych zbiorów danych.
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Celem głównym projektu było utworzenie Centrum Studiów 
Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT, którego działania 
koncentrują się na kształceniu informatyków z rozszerzonym 
programem zagadnień architektonicznych konstruowania 
z łożonych sys temów oraz budowie  kompetenc j i 
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. 
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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
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Projekt polega na kompleksowej rozbudowie 
i  przebudowie czterokondygnacyjnego budynku 
koszarowego w nowoczesny budynek dydak- 
tyczny, zaprojektowany na potrzeby Wydziału 
Cybernetyki WAT i nowo utworzonego Centrum 
Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów 
WAT.

Centrum wyposażone zostało w najnowszą 
infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie badań 
naukowych oraz kształcenie na najwyższym 
poziomie.

Ważną cechą tej inwestycji jest konsolidacja
nowoczesnej aparatury w jednym budynku, z moż-
liwością wykorzystania jej zasobów w innych 
obiektach dydaktycznych  WAT.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
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