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Masz szansę studiować kierunki techniczne: ”in-
formatyka”, ”informatyka w medycynie”, ”kryptolo-
gia i cyberbezpieczeństwo” na wysokim poziomie.

Wydział Cybernetyki udostępnia studentom bar-
dzo dobrze i nowocześnie urządzone laboratoria, co 
postrzegane jest w rankingach uczelni technicznych. 
Wydział Cybernetyki kształci na bardzo wysokim 
poziomie, co potwierdzają coroczne opinie naszych 
absolwentów. Wydział prowadzi badania naukowe 
w obszarach związanych z prowadzonymi kierunka-
mi studiów.

Absolwenci Wydziału Cybernetyki są doskonale 
wykształconymi i dobrze przygotowanymi do pra-
cy zawodowej specjalistami.   Znajdują zatrudnie-
nie w instytucjach państwowych, w tym zwłaszcza 
podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
firmach cywilnych i wojskowych, a także w sektorze 
bankowym.

Studia w Wydziale Cybernetyki na wszystkich 
kierunkach są studiami ogólnodostępnymi, w pełnym 
znaczeniu tego słowa. Kształceni w Wydziale Cyber-
netyki studenci cywilni nie mają żadnych zobowiązań 
wobec Ministerstwa Obrony Narodowej. Studia od-
bywają się na podstawie regulacji prawnych, obo-
wiązujących wszystkie uczelnie techniczne, szczegól-
nie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 
lipca 2018 r.

Wydział posiada akredytację Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej (ocenę instytucjonalną) wszystkich 
realizowanych kierunków studiów. 

Kierunek studiów „Informatyka” uzyskał akredy-
tację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych 
oraz akredytację European Network for Accredita-
tion of Engineering Education (ENAEE) na lata aka-
demickie od 2017/18 do 2022/23.

O Wydziale

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Tech-
nicznej powstał w 1968 roku, jako odpowiedź na ro-
snące zapotrzebowanie Sił Zbrojnych i gospodarki 
narodowej na specjalistów w zakresie wykorzystania 
metod i środków informatyki w systemach dowodze-
nia wojskami i kierowania środkami walki oraz wspo-
magania procesów informacyjno-decyzyjnych.

W całej swej dotychczasowej historii Wydział Cy-
bernetyki był ośrodkiem współtworzącym współcze-
sną informatykę, zarówno w zakresie badań nauko-
wych, jak i dydaktyki. Twórcy Wydziału trafnie ocenili, 
że informatyka, automatyka i badania operacyjne będą 
nośnikami postępu oraz wyznacznikiem poziomu roz-
woju cywilizacji XX i XXI wieku. O jakości każdego wy-
działu akademickiego świadczy poziom przygotowania 
zawodowego jego absolwentów. Absolwenci Wydziału 
Cybernetyki dają świadectwo swojej najwyższej ja-
kości na różnych i ważnych stanowiskach w kraju i na 
świecie. Postawa oraz sukcesy zawodowe i naukowe 
zdecydowanej większości z nich wystawiają Wydziało-
wi wysoką ocenę.

Dzień dzisiejszy stawia przed kadrą dydaktyczno-
-naukową Wydziału nowe wyzwania i zadania. Jed-
nym z najważniejszych jest kształcenie kandydatów 
na żołnierzy zawodowych i studentów cywilnych na 
kierunkach „informatyka” oraz „kryptologia i cyber-
bezpieczeństwo”. Zwiększone zapotrzebowanie na 
specjalistów z tych kierunków wynika z planowanej 
rozbudowy instytucji wojskowych i cywilnych odpo-
wiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Zostań absolwentem elitarnego Wydziału Cybernetyki

Wojskowej Akademii Technicznej
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INFORMATYKA

STUDIA I STOPNIA – INŻYNIERSKIE (7 semestrów)
stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:
• internetowe technologie multimedialne
• inżynieria systemów

• analiza danych
• informatyczne systemy zarządzania
• modelowanie i symulacja
• systemy informatyczne

• mobilne systemy komputerowe
• sieci teleinformatyczne

STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE (3 semestry)
stacjonarne

specjalności:
• bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
• informatyczne systemy zarządzania
• internetowe technologie multimedialne
• mobilne systemy komputerowe
• sieci teleinformatyczne
• systemy informatyczne

STUDIA WOJSKOWE
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (10 semestrów)

specjalności:
• inżynieria systemów – analiza danych
• inżynieria systemów – systemy informatyczne
• systemy teleinformatyczne – bezpieczeństwo 

systemów teleinformatycznych
• systemy teleinformatyczne – internetowe tech-

nologie multimedialne
• systemy teleinformatyczne – mobilne systemy 

komputerowe 
• systemy teleinformatyczne – sieci teleinforma-

tyczne

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów 
wyższych na kierunku „informatyka” i tytuł zawodo-
wy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inży-
niera (po studiach II stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich). Przedsięwzięciami służącymi ułatwie-
niu absolwentom startu zawodowego jest możliwość 
udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz 
CISCO Networking Academy. Programy te między in-
nymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. 
Na zajęciach wykorzystywane są również materiały 
umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfi-
kacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational. 

bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu bez-
pieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, no-
woczesnych rozwiązań w zakresie architektury sprzętu 
i oprogramowania systemów teleinformatycznych oraz 
kierunków rozwoju technologii komputerowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem wirtualizacji systemów IT 
i przetwarzania w chmurze. Zna zabezpieczenia i me-
tody ochrony informacji w systemach komputerowych 
i teleinformatycznych oraz systemowe podejście do 
projektowania zabezpieczeń i zarządzania bezpieczeń-
stwem. Umie projektować systemy zabezpieczeń oraz 
identyfikować potrzeby użytkownika w tym zakresie. 
Posiada umiejętność: dokumentowania systemu bezpie-
czeństwa, analizowania wymagań w przedsięwzięciach 
audytu, budowy lub modernizacji systemów bezpieczeń-
stwa, planowania i prowadzenia audytu bezpieczeń-
stwa. Umie administrować systemami operacyjnymi 
i sieciami komputerowymi (w tym administrować usłu-
gami), dokonywać pomiarów i przeprowadzać zaawan-
sowaną diagnostykę sieci.
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internetowe technologie multimedialne

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci 
komputerowych i szeroko rozumianych multimedial-
nych technik komputerowych. Posiada umiejętność 
administrowania systemami operacyjnymi i sieciami 
komputerowymi, zna metody ochrony informacji w sys-
temach komputerowych, mechanizmy zabezpieczeń, 
metody doboru systemowych składników zabezpie-
czeń i oceny ich efektywności, umie: programować 
aplikacje, portale i serwisy internetowe, projektować 
i programować stacjonarne i mobilne systemy multi-
medialne. Posiada praktyczną umiejętność cyfrowego 
przetwarzania i kodowania sygnałów. Zna: nowo-
czesne rozwiązania w zakresie architektury sprzętu 
i oprogramowania systemów multimedialnych oraz 
technologii wytwarzania szeroko rozumianej grafiki 
komputerowej z metodami i narzędziami wizualizacji 
oraz tworzenia rzeczywistości wirtualnej. 

inżynieria systemów

Absolwent tej specjalności jest specjalistą z zakresu 
szeroko pojętej inżynierii systemów informatycznych. 
W ramach specjalności będzie studiował przedmioty 
z grupy wspólnych modułów kształcenia oraz grup 
modułów obieralnych. Specjalizację może uzyskać po-
przez cztery różne ścieżki kształcenia: analiza danych, 
informatyczne systemy zarządzania, modelowanie 
i symulacja, systemy informatyczne. Grupa wspólnych 
modułów kształcenia koncentruje się na następują-
cych umiejętnościach: projektowanie nowoczesnych 
systemów informatycznych, biegłe programowanie 
w językach strukturalnych i obiektowych, modelowa-
nie struktur danych, funkcji i procesów w systemach 
informatycznych, analiza i ocena bezpieczeństwa 
systemów informatycznych. Kształcenie w ramach 
tej specjalności realizowane jest w ramach następują-
cych ścieżek kształcenia:

analiza danych 

- wiąże się z zagadnieniami przetwarzania dużych 
wolumenów danych (tzw. Big Data). W ramach tej 
ścieżki absolwent pozna technologie związane z po-
zyskiwaniem, składowaniem i wstępnym przetwa-
rzaniem dużych wolumenów danych (hurtownie 
danych, bazy NoSQL, rozproszone przetwarzanie 

danych) oraz aspekty analityczne związane z szeroko 
pojętą analityką tych danych (m.in. metody uczenia 
maszynowego, metody eksploracji danych, analiza 
i wizualizacja danych oraz przetwarzanie języka na-
turalnego).

informatyczne systemy zarządzania 

- wiąże się z analizą, projektowaniem i administrowa-
niem informatycznych systemów biznesowych. W ra-
mach tej ścieżki absolwent poznaje w praktyce specja-
listyczne systemy zarządzania takich firm, jak: Oracle, 
IFS, SAS Institute oraz teorię systemów i zarządzania. 
Będzie potrafił budować hurtownie danych w specjali-
zowanych środowiskach projektowych. Zdobędzie sze-
roką wiedzę na temat zarządzania kosztami i efektyw-
nością systemów.

modelowanie i symulacja

- wiąże się z zagadnieniami modeli, metod i narzędzi na 
potrzeby informatycznego wspomagania decyzji oraz 
symulacji komputerowej. W ramach tej ścieżki absol-
went pozna m.in. podstawy badań operacyjnych, meto-
dy prognozowania, systemy rzeczywistości rozszerzo-
nej i symulacji wirtualnej.

systemy informatyczne

- wiąże się ze szczegółowymi zagadnieniami pro-
jektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów 
informatycznych. W ramach tej ścieżki absolwent 
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zapoznaje się m.in. z komputerowym wsparciem 
wytwarzania oprogramowania, technologiami apli-
kacji internetowych i systemów webowych, projek-
towaniem bezpiecznego oprogramowania, oceną 
efektywności systemów informatycznych, pracą 
w zespołach projektowych według nowoczesnych 
metodyk (m.in. AGILE, SCRUM, RUP, UP).

mobilne systemy komputerowe

Absolwent jest specjalistą z zakresu programowania, 
analizy i projektowania mobilnych systemów kompu-
terowych. Potrafi zaprojektować i zbudować: aplikację 
desktopową, aplikację internetową, aplikację dla urzą-
dzenia mobilnego, jak również sterownik urządzenia. 
Umie posługiwać się zarówno wysokopoziomowymi 
językami programowania (C, C++, C#, JAVA), jak i ję-
zykami niskiego poziomu (asembler) dla mikroproceso-
rów rodziny x86 oraz mikrokontrolerów. Zna metody 
symulacyjne, wspomagające proces wytwarzania 
oprogramowania i testowania systemów komputero-
wych. Posługuje się narzędziami do komputerowego 
wspomagania wytwarzania systemów komputero-
wych (CAD). Ma szeroką wiedzę w zakresie rozwoju 
technologii komputerowych, wirtualizacji systemów 
IT i protokołów wymiany danych. Potrafi projektować 
i wytwarzać oprogramowanie dla systemów scentra-
lizowanych i rozproszonych (wielo-mikrokomputero-
wych). Poznaje techniki zapewniania bezpieczeństwa 
w systemach komputerowych, sieciach przemysłowych 
i sieciach teleinformatycznych.

sieci teleinformatyczne

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci 
komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem sie-
ci teleinformatycznych. Posiada wiedzę i umiejętności 
w zakresie obsługi urządzeń sieciowych, administrowa-
nia systemami operacyjnymi Windows i Linux, projekto-
wania i zarządzania w zakresie sieci bezprzewodowych 
i VoIP. Ponadto studenci uzyskują umiejętności w za-
kresie projektowania i implementacji oprogramowania 
systemów rozproszonych, z zastosowaniem współcze-
śnie stosowanych technologii. Wiedza i umiejętności 
studentów obejmują również zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa sieci komputerowych i aplikacji inter-
netowych.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:
Studenci cywilni:

• firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie 
systemowe i aplikacyjne; 

• zespoły i organizacje zajmujące się uczeniem ma-
szynowym i analizą bardzo dużych zbiorów danych;

• przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycz-
nego sterowania i zarządzania produkcją;

• uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe 
i inne instytucje zaangażowane w projektowanie 
systemów informatycznych;

• firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i inte-
grujące różnorodne rozwiązania informatyczne;

• przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci 
i systemy komputerowe: np. banki, sektor ubezpie-
czeniowy, operatorzy telekomunikacyjni;

• własna działalność gospodarcza, tworzenie i admi-
nistrowanie stronami internetowymi oraz tworze-
nie i obsługa systemów bazodanowych. 

Studenci wojskowi:
• Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprze-

strzeni i jednostek podległych w tym:   
• Centrum Projektów Informatycznych
• Regionalnych Centrów Informatyki

• Inspektorat Implementacji Innowacyjnych 
Technologii Obronnych

• 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa  
Generalnego RSZ

• Służba Kontrwywiadu Wojskowego
• Służba Wywiadu Wojskowego
• Sztab Generalny i Departamenty MON 
• Akademie Wojskowe
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INFORMATYKA W MEDYCYNIE

STUDIA I STOPNIA – INŻYNIERSKIE (7 semestrów)
stacjonarne

specjalności:
• informatyczne systemy zarządzania w medycynie
• inżynieria diagnostyki medycznej

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów 
wyższych na kierunku „informatyka w medycynie” 
i tytuł zawodowy inżyniera. 

Informatyczne systemy zarządzania w medycynie

Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy, projek-
towania i administracji informatycznych systemów 
zarządzania w medycynie. Posiada zaawansowaną 
wiedzę z zakresu informatyki (w szczególności pro-
gramowania nisko i wysokopoziomowego, architek-
tury systemów informatycznych i zaawansowanej 
analizy danych) i potrafi ją efektywnie wykorzysty-
wać w obszarze informatycznych systemów zarzą-
dzania w medycynie. Ma szeroką wiedzę na temat 
zarządzania kosztami i efektywności systemów 
zarządzania w medycynie. Absolwent ma zaawan-
sowaną wiedzę dotyczącą modeli procesów wystę-
pujących w medycynie, zarządzania szpitalnymi za-
sobami medycznymi, zarządzania systemami służby 
zdrowia, integracji i interoperacyjności systemów 
w medycynie. Poznaje elementy teorii systemów 
i zarządzania. Potrafi tworzyć hurtownie danych 
w specjalizowanych środowiskach projektowych. 
Poznaje specjalistyczne informatyczne systemy za-
rządzania takich firm jak: Oracle, IFS, SAS Institute 
itp. Absolwent zapoznany jest ponadto z metodami 
symulacji komputerowej, systemami ekspertowymi 
i sieciami neuronowymi.

Inżynieria diagnostyki medycznej

Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy danych 
medycznych, systemów diagnostyki i wspomaga-
nia decyzji w medycynie. Posiada zaawansowaną 
wiedzę z zakresu informatyki (w szczególności pro-
gramowania nisko i wysokopoziomowego, architek-
tury systemów informatycznych i zaawansowanej 
analizy danych) i potrafi ją efektywnie wykorzysty-
wać w obszarze projektowania systemów kompute-
rowego wspomagania procesów diagnostyki i terapii 
medycznej. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę do-
tyczącą komputerowych systemów wspomagania de-
cyzji medycznych, modelowania procesów i wzorców 
medycznych, analizy jakości technologii medycznych, 
przetwarzanie danych o zdarzeniach medycznych, 
mobilnych systemach monitoringu medycznego, in-
tegracji danych medycznych, przetwarzania obrazów 
medycznych, wykorzystania symulacji komputerowej 
w medycynie. Absolwent zna zasady działania wyko-
rzystywanych w praktyce nowoczesnych urządzeń 
diagnostyki medycznej oraz metody i techniki efek-
tywnego przetwarzania danych medycznych, genero-
wanych przez te urządzenia.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:
jednostki opieki zdrowotnej, szpitale, system podsta-
wowej opieki zdrowotnej SPOZ);

• publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowot-
nej

• organizacje finansujące opiekę zdrowotną;
• firmy ubezpieczeniowe, farmaceutyczne oraz zaj-

mujące się produkcją aparatury medycznej;
• jednostki naukowe.
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KRYPTOLOGIA  
I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

STUDIA I STOPNIA – INŻYNIERSKIE (7 semestrów)
stacjonarne

specjalności:
• bezpieczeństwo informacyjne
• bezpieczeństwo systemów informatycznych
• cyberobrona
• systemy kryptograficzne

STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE (3 semestry)
stacjonarne

specjalności:
• bezpieczeństwo informacyjne
• bezpieczeństwo systemów informatycznych
• cyberobrona
• systemy kryptograficzne

STUDIA WOJSKOWE
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (10 semestrów)

specjalności:
• bezpieczeństwo informacyjne
• bezpieczeństwo systemów informatycznych
• cyberobrona
• systemy kryptograficzne

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyż-
szych na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” 
i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub 
magistra inżyniera (po studiach II stopnia oraz jednoli-
tych studiów magisterskich). Przedsięwzięciami służą-
cymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest 
możliwość udziału w programach: Microsoft IT Aca-
demy oraz CISCO Networking Academy. Programy te 
między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych cer-
tyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również 
materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania 
certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Ra-
tional.

Bezpieczeństwo informacyjne
Absolwent jest specjalistą z zakresu inżynierii oprogra-
mowania i projektowania systemów informatycznych 
ze szczególnym uwzględnieniem metodyk i technologii 
zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacji. Ma 
ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz 
inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeń-
stwa systemów technicznych tworzących krytyczną 
infrastrukturę państwa. Posiada umiejętność wykorzy-
stania metod ilościowych do oceny ryzyka w bezpieczeń-
stwie informacji. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu 
budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem infor-
macji, systemów ochrony informacji, zagrożeń w cyber-
przestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania 
tym zagrożeniom. Poznaje również kierunki rozwoju 
technologii komputerowych, w tym technologii mobil-
nych i Internetu Rzeczy.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejęt-
ności z zakresu informatyki, szczególnie analizy, pro-
jektowania i zarządzania systemami teleinformatycz-
nymi, a także wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa systemów teleinforma-
tycznych. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności 
w zakresie diagnostyki i tolerowania uszkodzeń, pro-
jektowania i utrzymywania systemów zabezpieczeń 
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i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
stosowania technik dochodzeniowych i śledczych, ty-
powych technik ataków oraz rozpoznawania podat-
ności systemów informatycznych.

Cyberobrona
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu 
informatyki, szczególnie sieci komputerowych, a także 
inżynierii bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza z obszaru 
bezpieczeństwa systemów technicznych. Uzyskuje wie-
dzę i umiejętności w zakresie eksploracji sieci rozumianej 
jako wyszukiwanie i korelacja informacji o systemach te-
leinformatycznych oraz rozpoznawanie, badanie i iden-
tyfikacja zasobów sieci. Ponadto poznaje charakterysty-
kę i narzędzia ataków sieciowych oraz uzyskuje wiedzę 
i umiejętności w zakresie wykorzystywania różnorod-
nych zabezpieczeń teleinformatycznych. Posiada wiedzę 
i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń sieciowych, 
administrowania systemami operacyjnymi Windows 
i Linux, projektowania i zarządzania bezpieczeństwem 

w sieciach bezprzewodowych. Nabywa również umiejęt-
ności w zakresie projektowania i implementacji oprogra-
mowania systemów rozproszonych, z zastosowaniem 
współcześnie stosowanych technologii oraz organizo-
wania obrony w cyberprzestrzeni.

Systemy kryptograficzne
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu 
informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu nauk 
matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, 
w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów tech-
nicznych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu 
inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, budowy systemów 
ochrony informacji, bezpieczeństwa systemów infor-
matycznych wykorzystywania algorytmów krypto-
graficznych. Jest przygotowany do pracy w struktu-
rach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, 
w szczególności w zakresie efektywnego uczestni-
czenia w projektowaniu systemów bezpieczeństwa 
informacji oraz analizach i ocenach bezpieczeństwa 
i ryzyka.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:
Studenci cywilni:

• struktury instytucji państwowych, odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo;

• Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyber-
przestrzeni;

• gospodarka narodowa;
• instytucje zajmujące się analizą i oceną bezpie-

czeństwa i ryzyka;
• podmioty zaangażowane w projektowanie sys-

temów bezpieczeństwa informacji.
Studenci wojskowi:

• Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprze-
strzeni i jednostek podległych w tym:   
• Centrum Projektów Informatycznych
• Regionalnych Centrów Informatyki

• Inspektorat Implementacji Innowacyjnych 
Technologii Obronnych

• 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Ge-
neralnego RSZ

• Służba Kontrwywiadu Wojskowego
• Służba Wywiadu Wojskowego
• Sztab Generalny i Departamenty MON 
• Akademie Wojskowe


