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 Wydział Cybernetyki został założony w 1968 r. (w roku 2018 obchodzi 
jubileusz 50-lecia)

 Wydział prowadzi studia wyższe na wszystkich poziomach i formach 
kształcenia w ramach 5 kierunków, w tym:

 na 3 kierunkach usytuowanych w obszarze i dziedzinie nauk technicznych: 
informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo oraz informatyka w medycynie; 

 na 2 kierunkach usytuowanych w obszarze i dziedzinie nauk społecznych –
bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie.

 Rada Wydziału Cybernetyki posiada pełne uprawnienia akademickie, w 
tym do wnioskowania o tytuł naukowy profesora oraz nadawania stopni 
naukowych doktora habilitowanego i doktora nauk technicznych w 
dyscyplinie naukowej informatyka. 

 Rada posiada a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. 

 W wymienionych dwóch dyscyplinach naukowych Wydział prowadzi studia 
doktoranckie.



 W roku akademickim 2017/2018 w WCY studiuje ponad 2 300 studentów 
studiów I i II stopnia oraz 112 doktorantów (na studiach III stopnia).   

 Na I roku studia rozpoczęło 753 studentów studiów I i II stopnia, w tym 
145 podchorążych - kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz 618 
studentów cywilnych, a także 33 doktorantów.

 Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na kierunki prowadzone przez 
Wydział Cybernetyki stanowią ok. 30% wszystkich nowoprzyjętych 
studentów do Wojskowej Akademii Technicznej.
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Studia pierwszego stopnia:
• Informatyka – inżynierskie - 7 semestrów,
• Informatyka w medycynie – inżynierskie - 7 semestrów,
• Kryptologia i cyberbezpieczeństwo – inżynierskie - 7 semestrów,
• Zarządzanie – licencjackie - 6 semestrów, 

• Bezpieczeństwo narodowe – licencjackie - 6 semestrów.
Studia drugiego stopnia 
(magisterskie – 3 semestry po studiach inżynierskich i 4 – po studiach licencjackich) 

• Informatyka,
• Informatyka w medycynie, 
• Kryptologia i cyberbezpieczeństwo,
• Zarządzanie,
• Bezpieczeństwo narodowe.

Studia wyższe
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Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinach:

 informatyka - 8 semestrów, 

 bezpieczeństwo narodowe - 8 semestrów.

Studia podyplomowe

Kursy specjalistyczne

Studia wyższe
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Akredytacje

 Wydział Cybernetyki, jako jedyny wydział w WAT pomyślnie 
przeszedł procedurę oceny instytucjonalnej, dokonanej przez 
Polską Komisję Akredytacyjną (PKA); uzyskana akredytacja 
obejmuje lata akademickie 2015/2016 – 2021-2022;

 w bieżącym roku akademickim kierunek „informatyka” uzyskał 
certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) 
na lata 2017-2023 oraz certyfikat EUROPEAN-ACCREDITED 
ENGINEERING PROGRAMME dla studiów I i II stopnia.

Studia wyższe
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Kadra naukowo-dydaktyczna

 Kadrę Wydziału stanowi 176 nauczycieli akademickich, w tym:

 14 profesorów, 

 28 doktorów habilitowanych, 

 99 doktorów, 

 35 magistrów.

 Funkcjonowanie Wydziału wspiera także 58 pracowników administracyjno-
technicznych.
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Kadra naukowo-dydaktyczna

W minionym roku akademickim zespoły naukowe Wydziału 
Cybernetyki pomyślnie kontynuowały realizację 11 projektów 
badawczych, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju lub Ministerstwa Obrony narodowej.

Nauczyciele akademiccy Wydziału opublikowali 184 prace naukowe, w 
tym 7 monografii, 31 rozdziałów w monografiach, 13 artykułów w 
czasopismach z listy A, 107 w czasopismach z listy B oraz 26 w 
materiałach międzynarodowych konferencji indeksowanych na Web of 

Science.
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Główne kierunki badawcze

 Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych

 Badania operacyjne i komputerowe systemy wspomagania 
dowodzenia

 Systemy zarządzania informacją

 Systemy rozproszone

 Analiza wydajności systemów komputerowych

 Kryptologia

 Zabezpieczenia systemów komputerowych

 Symulacja i sztuczna inteligencja

 Widzenie komputerowe i analiza obrazu

 Rozproszone systemy multimedialne

 Fotonika i komputery kwantowe
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Wybrane projekty realizowane 
na Wydziale Cybernetyki

 Analiza zagrożeń w środowisku asymetrycznym.

 Symulator Systemu Kierowania Ogniem wieży Hitfist-30P 
do Symulatora SK-1 Pluton KTO Rosomak.

 System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz 
identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

 Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów 
pojazdów szynowych zwiększający efektywność 
i bezpieczeństwo ich działania.

 Opracowanie mechanizmów ochrony zasobów informacyjnych 
z uwzględnieniem praw autorskich, zasad ochrony danych 
osobowych oraz przyjętych modeli udostępniania danych 
i usług.
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Wybrane projekty realizowane 
na Wydziale Cybernetyki

 Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony Granicy 
Państwowej oraz kontroli ruchu granicznego.

 Uniwersalny system kryptograficzny ochrony radiowej.

 Demonstrator technologii generatora koprocesora 
kryptograficznego operującego na elementach z ciała GF(𝟐𝒏).

 Opracowanie demonstratora technologii na potrzeby 
wykonania prototypu systemu monitorowania lotnisk.

 Ochrona informacji istotnych dla bezpieczeństwa i 
funkcjonowania państwa, w tym o klauzuli „Ściśle Tajne” –
Budowa narodowego centrum kryptografii i dekryptażu.
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Wybrane projekty realizowane 
na Wydziale Cybernetyki

 Urządzenie mobilne przystosowane do ochrony informacji 
o klauzuli ściśle tajne.

 Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy 
analizy danych (gł. finansowych) w obszarze przestępczości 
finansowej.

 Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich 
wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, 
kryminologiczne i prawne.

 Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych 
w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób 
cywilizacyjnych.

 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej 
wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia.



 Ministerstwo Obrony Narodowej

 Narodowe Centrum Kryptologii

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 Ministerstwo Cyfryzacji

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju









 W ramach projektu powstała serwerownia z 
wbudowanymi mechanizmami wirtualizacji, 
wyposażona w zasoby obliczeniowe, pamięć 
masową i rozwiązania sieciowe, które zapewniają 
wysoki poziom automatyzacji oraz prostą 
optymalizację 
obciążenia (10 TB RAM, 
180 TB HDD, 4500 rdzeni 
procesorów graficznych, 
450 rdzeni procesorów 
CPU).



ćwiczenia kryzysowe w terenie, 
w strukturach zarządzania 
kryzysowego kraju;

wspomagania decyzji, 
symulacja wirtualna i konstruktywna

16 stanowisk dla ćwiczących 
4 stanowiska dla obsługi ćwiczeń
PDA, notebook, serwer

autonomiczne zasilanie
łączność radiowa
sieć przewodowa i bezprzewodowa
zestaw anten

BMS Jaśmin, VBS 2, SWD-T
wideokonferencje HuddleSTATION
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