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ZAPRASZAMY

NA STUDIA PODYPLOMOWE

„BEZPIECZE STWO RUCHU DROGOWEGO
i RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE”
Uprzejmie zawiadamiamy, e do 16.09.2011r. przyjmowane s zg oszenia kandydatów na
Niestacjonarne Studia Podyplomowe „BEZPIECZE STWO RUCHU DROGOWEGO i RZECZOZNAWSTWO
SAMOCHODOWE”, prowadzone przez Wydzia Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej przy
wspó udziale Wydzia u Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Techniki Samochodowe i Ruchu Drogowego (SRTSiRD) i Instytutu Transportu
Samochodowego (ITS).
W ramach studiów mo na uzyska :
–
wiadectwo uko czenia studiów podyplomowych,
– certyfikat uko czenia studiów sygnowany przez Wydzia Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej,
Wydzia Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej,
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz Instytut
Transportu Samochodowego,
–
wiadectwo uko czenia szkolenia specjalistycznego, wydane przez SRTSiRD przy wspó pracy z
WAT, Politechnik Warszawsk i ITS.
wiadectwo uko czenia szkolenia specjalistycznego potwierdza
b dzie zdobycie wiedzy
w jednej z nast puj cych specjalizacji:
a) technika samochodowa (podstawowy profil rzeczoznawczy, tzw. A)
b) rekonstrukcja wypadków drogowych (profil B)
c) kosztorysowanie napraw i wycena samochodów (profil C)
Jednocze nie otwiera ono drog do praktycznego szkolenia rzeczoznawczego i uzyskania statusu
rzeczoznawcy w SRTSiRD dla absolwentów spe niaj cych wymagania dla kandydatów na rzeczoznawców
obowi zuj ce w Stowarzyszeniu.
Zg oszenie kandydata powinno zawiera : podanie o przyj cie na Studia, ankiet zg oszeniow , odpis
dyplomu uko czenia studiów wy szych, potwierdzenie dokonania wp aty. Osoby, które nie zosta y
zakwalifikowane otrzymaj zwrot op aty wpisowej na studia i op aty za czesne.
Studia podyplomowe, po czone z ponad 50 godzinnym szkoleniem specjalistycznym, prowadz
wyk adowcy WAT, Politechniki Warszawskiej, Przemys owego Instytutu Motoryzacji i Instytutu Transportu
Samochodowego wspólnie z rzeczoznawcami Stowarzyszenia RTSiRD.
Studia Podyplomowe trwaj rok akademicki i obejmuj 220 godz., wyk adów, seminariów i zaj
praktycznych. Zaj cia s prowadzone w czasie
miu czterodniowych zjazdów ( roda-sobota)
w miesi cach pa dziernik - maj. Program kszta cenia spe nia wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy szego. Obron pracy ko cowej przewiduje si w miesi cu czerwcu.
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze
techniki samochodowej, a w tym uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji
w zakresie: budowy i funkcjonowania wspó czesnych samochodów oraz mechaniki ich ruchu w z onych
sytuacjach drogowych, diagnostyki i bada pojazdów, zagadnie prawnych i techniczno – analitycznych

pracy bieg ego, techniki komputerowej, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego. Wyk ady
prowadzone przez wybitnych specjalistów z wymienionych wy ej o rodków, obejmuj zagadnienia
techniczno–prawne wypadków drogowych i ich rekonstrukcji, przyczyn i skutków wypadków drogowych oraz
kosztorysowania napraw i wyceny samochodów. Uczestnicy szkolenia maj mo liwo
wyboru obszaru
szkolenia specjalistycznego. Szkolenie specjalistyczne (rozszerzaj ce program studiów podyplomowych o
dodatkowe 50 godzin) w zakresie: technika samochodowa (profil A), rekonstrukcja wypadków drogowych
(profil B) oraz kosztorysowanie napraw i wycena samochodów (profil C) odpowiada aspektom pracy
rzeczoznawcy. Wa nym obszarem tych szkole jest praktyczne wykorzystanie techniki komputerowej w
zagadnieniach bezpiecze stwa ruchu i rekonstrukcji wypadków drogowych (oprogramowanie PC-CRASH)
oraz kosztorysowania napraw i wyceny samochodów z wykorzystaniem programów Audatex i Info – Ekspert.
Szkolenie uwzgl dnia praktyczne wykonywanie opisu uszkodze powypadkowych, dobór technologii napraw
nadwozi i napraw lakierniczych, a tak e wyceny samochodów i wspó pracy z klientem.
Uwaga: poszczególne szkolenia specjalistyczne s uruchamiane, gdy na wybrany rodzaj szkolenia
zg osi si nie mniej ni 15 osób.
Na studia podyplomowe mog by przyj te osoby legitymuj ce si wykszta ceniem wy szym
zawodowym lub magisterskim, bliskim do problematyki studiów podyplomowych. Komisja Kwalifikacyjna
dokona kwalifikacji kandydatów na studia do 30.09.2011. Liczba miejsc jest ograniczona. Kolejno wp at
oraz zwi zek wykszta cenia i wykonywanej pracy zawodowej z tematyk studiów s brane pod uwag
podczas kwalifikacji.
Kandydaci dokonuj wp aty:
za post powanie kwalifikacyjne – 85 z
czesne za studia podyplomowe – 2700 z

na konto:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
CITIBANK ODDZIA w W ARSZAW IE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
Subkonto 840 1000 40 003
z d op i s k i em

„BRDiRS-2011”

Op at czesnego za szkolenie specjalistyczne w wysoko ci:
szkolenie a), b),
- op ata 800 z
szkolen ie c)
- op ata 1000 z
nale y przes
na konto
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI
SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
ING BANK
SKI
61 1050 1054 1000 0022 6349 5588 z dopiskiem „SZKOL. SPEC. BRDiRS–2011”

Termin wniesienia op at up ywa 16.09.2011 roku.
Adres do korespondencji (Sekretariat Studiów Podyplomowych):
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jaros awa D browskiego
W YDZIA MECHANICZNY
00–908 WARSZAWA ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
bud. 23a p.18,17 tel. 22 683 73 70; 22 683 74 03 fax. 22 683 73 70
tel. CMON 83 73 70; 83 74 03 fax. 83 73 70
e-mail: jkomorek@wat.edu.pl; zhryciow@wat.edu.pl

Osoby, które prze
kopi dyplomu studiów wy szych i wype nion ankiet zg oszeniow oraz dokonaj op at za
szkolenie i za post powanie kwalifikacyjne otrzymaj stosowne potwierdzenie z Sekretariatu Studiów
Podyplomowych. Ankiet zg oszeniow mo na uzyska na stronie internetowej Wydzia u Mechanicznego WAT,
osobi cie, listownie lub faxem, po uprzednim zg oszeniu (telefonicznym lub listownym) w sekretariacie Studiów
Podyplomowych.
Informacje:
Wojskowa Akademia Techniczna Wydzia Mechaniczny, bud. 23a p.18,17; bud.62 p.18 00–908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 tel.22
683 73 70, 22 683 74 03; 22 683 71 00 fax 22 683 73 70, http://www.wme.wat.edu.pl
Politechnika Warszawska Instytut Pojazdów Wydzia u Samochodów i Maszyn Roboczych 02–524 Warszawa, ul. Narbutta 84
tel. 22 849 03 03, 22 234 84 78, fax 22 234 03 03, http://www.simr.pw.edu.pl
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego 01 – 864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 45
tel./fax 22 663 09 49, 607 038 172, http://www.rzeczoznawcy.com.pl
Instytut Transportu Samochodowego Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu 03 - 301 W arszawa,
ul. Jagiello ska 80; tel. centr. 22 811 32 31 w. 360, fax 22 811 09 06, http://www.its.waw.pl

