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Szanowni Państwo, 

 

Pragniemy przedstawić Państwu ofertę edukacyjną studiów prowadzonych w Instytucie Organizacji  

i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej.  

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty studiów cywilnych na trzech poziomach opartych na 

zasadach ustalonych przez zapisy Procesu Bolońskiego, Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

oraz  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: studia pierwszego stopnia - licencjackie,  studia drugiego stopnia - 

magisterskie, studia podyplomowe,  studia trzeciego stopnia - doktoranckie. Studia na kierunkach: zarządzanie 

oraz bezpieczeństwo narodowe odbywają się na Wydziale Cybernetyki, a jednostką odpowiedzialną programowo  

i kadrowo jest Instytut Organizacji i Zarządzania. Na kierunku zarządzanie w ramach studiów licencjackich  

i magisterskich prowadzimy specjalizacje: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz informacyjne wspomaganie 

zarządzania; w ramach studiów podyplomowych prowadzimy specjalizację: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz 

nowoczesne koncepcje zarządzania. Na kierunku bezpieczeństwo narodowe w ramach studiów licencjackich 

prowadzimy specjalizację: zarządzanie kryzysowe; w ramach studiów magisterskich prowadzimy specjalizację: 

zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo europejskie; w ramach studiów podyplomowych prowadzimy 

specjalizację: bezpieczeństwo narodowe; w ramach studiów trzeciego stopnia prowadzimy studia doktoranckie w 

dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie.  

Zapewniamy studentom zdobywanie rzetelnej wiedzy, na renomowanej i doskonale wyposażonej Uczelni 

publicznej, która stwarza komfortowe i przyjazne warunki studiowania. Nasza oferta adresowana jest do 

szerokiego grona osób kształtujących karierę zawodową chcących studiować, zdobywać wiedzę i umiejętności, 

spełniać się w organizacjach studenckich, uczestniczyć w życiu społeczności akademickiej oraz zgłębiać arkana 

życia studenckiego w naszej Uczelni.  

Do naszej Uczelni zapraszamy również osoby, które chcą studiować i jednocześnie kontynuować swoją 

karierę zawodową zdobywając lub uzupełniając wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania lub 

bezpieczeństwa narodowego. W szeregach słuchaczy mile widziane są osoby, które chcą zdobyć wykształcenie 

kierunkowe konieczne do dalszego rozwoju i świadomego kierowania ścieżką kariery, planują poszerzenie zakresu 

działalności firmy i pragną wymienić się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi, awansowali i chcą rozwinąć 

umiejętności menedżerskie oraz przygotować  się do rozwiązywania problemów, jakie czekają na nich w nowych 

sytuacjach i środowiskach biznesowych. Ofertę kierujemy również do grona osób zmotywowanych perspektywą 

awansu, zmiany stanowiska pracy lub profilu zatrudnienia. 

                  WYDZIAŁ  CYBERNETYKI 
        WOJSKOWEJ  AKADEMII TECHNICZNEJ 

im. Jarosława Dąbrowskiego 
 

INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA  



Absolwenci naszej Uczelni mogą liczyć na ciekawe perspektywy zawodowe zdobywając interesującą pracę 

zarówno w biznesie jak i w administracji publicznej. Wyróżniającą cechą naszej oferty jest wyposażenie studentów 

w ponadprzeciętną wiedzę i kompetencje z zakresu wykorzystania technologii teleinformatycznej w zarządzaniu. 

Kompleksowa wiedza dotyczącą aspektów zarządzania przedsiębiorstwem oraz umiejętności stosowania 

nowoczesnych metod i technik zarządzania są niewątpliwym atutem Absolwentów na obecnym rynku pracy. 

Ponadto Wojskowa Akademia Techniczna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów zawarła porozumienia 

o współpracy z wiodącymi na rynku instytucjami biznesowymi oraz instytucjami sektora państwowego, co 

sprawiło zwiększenie konkurencyjności naszej Uczelni w ramach rozwoju współpracy nauki z praktyką. 

Uczestnicy studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych mogą liczyć na wymianę doświadczeń 

między wykładowcami i słuchaczami pełniącymi funkcje na szczeblach menedżerskich w firmach i instytucjach 

reprezentujących różne branże. Mają możliwości nawiązania szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym 

znaczeniu dla firm oraz karier zawodowych, które sprzyjają rozwojowi firmy i osób ją reprezentujących.   

Studia w Wojskowej Akademii Technicznej są kluczem do rozwoju kariery, pomagają w realizacji 

założonych celów, spełnianiu marzeń i rozwoju zainteresowań, poszerzają horyzonty, uzupełniają wiedzę, 

doskonalą umiejętności. Oprócz tego są nieocenionym źródłem nowych kontaktów biznesowych i towarzyskich. 

Ponadto organizacje sektora publicznego i prywatnego umożliwiając swoim pracownikom podnoszenie 

kwalifikacji w naszej Uczelni niewątpliwie zwiększą poziom efektywności pracy a tym samym staną się 

konkurencyjne na rynku. Osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów w Wojskowej Akademii Technicznej 

odczuwają osobistą satysfakcję z posiadania dyplomu Uczelni z tradycjami. 

Ważnym atutem studiowania w Wojskowej Akademii Technicznej jest lokalizacja. Uczelnia mieści się 

blisko centrum Warszawy, w otoczeniu malowniczego krajobrazu otuliny Puszczy Kampinoskiej. Praca i studia na 

naszej uczelni mają unikatową atmosferę. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich 

i obiektów sportowo-rekreacyjnych to jeden z ważniejszych atutów naszej Akademii. 

Pragnąc przybliżyć Państwu więcej szczegółów naszej oferty edukacyjnej studiów  

w Wojskowej Akademii Technicznej, zapraszamy do odwiedzenia stron:www.wat.edu.pl  

oraz www.wcy.wat.edu.pl. Jednocześnie w załączeniu przesyłamy Państwu plakat promujący naszą ofertę.  
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