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WYDZIAŁ
NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

CZY WIESZ, ŻE?

Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną bazę 
dydaktyczno - szkoleniową. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny 
parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa
z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej, 
a także Górski Ośrodek Szkoleniowy w Szklarskiej Porębie.

Nauka prowadzona jest przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, zajęcia 
teoretyczne i praktyczne przez specjalistów, są również organizowane spotka-
nia, seminaria i zajęcia z praktykami i specjalistami spoza Akademii. AWL daje 
także możliwość wyjazdów i wymian międzynarodowych oraz wspiera w rozwi-
janiu pasji, zainteresowań i sprawności fizycznej poprzez działające sekcje
i koła naukowe - jest ich ponad 40. 

Kierunek studiów:
Forma kształcenia:
Specjalność:

Kierunek studiów:
Forma kształcenia:
Specjalność:

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Studia jednolite, 5 letnie

Inżynieria Wojskowa

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Studia jednolite, 5 letnie

Obrona Przed Bronią Masowego Rażenia 
 



WYDZIAŁ
ZARZĄDZANIA

CO PO STUDIACH?

Zapewniona praca na stanowisku dowódcy plutonu lub równorzędnym
w jednostkach i instytucjach wojskowych, zgodnie ze specjalnością wojskową. 
Możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz szkoleń 
specjalistycznych przewidzianych dla oficerów młodszych. Możliwość realizacji 
przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.

Kierunek studiów:
Forma kształcenia:
Specjalność:

DOWODZENIE
Studia jednolite, 5 letnie

Dowodzenie Pododdziałami

Kierunek studiów:
Forma kształcenia:
Specjalność:

INFORMATYKA

Eksploatacja Systemów Informatycznych
Studia jednolite, 5 letnie

Kierunek studiów:
Forma kształcenia:
Specjalność:

LOGISTYKA
Studia I stopnia

Dowodzenie Pododdziałami



UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
KIERUNEK LEKARSKI
PODCHORĄŻOWIE KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO

Kształcenie realizowane w ciągu 6-letnich jednolitych studiów magisterskich 
na kierunku lekarskim Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Przed rozpoczęciem zasadniczego kształcenia oficerskiego podchorąży 
studiów medycznych odbywa kilkutygodniowe szkolenie podstawowe w AWL 
we Wrocławiu zakończone uroczystą przysięgą wojskową. Następnie rozpo-
czynają się studia medyczne na WW-L UM w Łodzi w ramach poszczególnych 
semestrów, rozdzielone corocznym miesięcznym szkoleniem wojskowym
w trakcie przerwy wakacyjnej. W trakcie tego szkolenia studenci muszą cho-
dzić w mundurach, gdzie obok typowej wiedzy medycznej, przyswajają sobie 
także wiedzę z zakresu przedmiotów wojskowo-medycznych i wojskowych np. 
medycyny morskiej, tropikalnej, lotniczej. Na czas trwania kształcenia w Łodzi 
podchorążowie są zakwaterowani i żywieni w Wojskowym Centrum Kształce-
nia Medycznego. Kandydat na oficera po zakończeniu studiów medycznych 
i szkolenia wojskowego przystępuje do egzaminu na oficera uprawniającego 
go do promocji na pierwszy stopień oficerski.

Po ukończeniu studiów absolwenci zdają Lekarski Egzamin Końcowy, którego 
wynik jest podstawą wyboru specjalizacji. Zgodnie z umową absolwenci 
studiów medycznych zobowiązani są do służby i pracy w jednostkach i instytu-
cjach medycznych Wojska Polskiego gdzie mają zapewnioną pracę w charak-
terze lekarza-oficera w strukturach wojskowej służby zdrowia.



PONADTO W OFERCIE
AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
STUDIUM OFICERSKIE 

FORMA SZKOLENIA WOJSKOWEGO KANDYDATÓW NA OFICERÓW.

12 miesięczne studum oficerskie: przeznaczone jest dla absolwentów cywil-
nych uczelni wyższych i szeregowych zawodowych kwalifikowanych przez 
Departament Kadr oraz posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego 
stopnia. Nabór do studium odbywa się w korpusie osobowym łączności i infor-
matyki, geodezji i ogólnym.

6 miesięczne studium oficerskie: przeznaczone jest dla podoficerów zawodo-
wych kwalifikowanych przez Departament Kadr oraz posiadających dyplom 
ukończenia studiów drugiego stopnia. Wymagane kierunki ukończonych 
studiów są podawane do wiadomości po ich określeniu przez osoby właściwe 
do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpu-
sach osobowych (grupach osobowych).

3 miesięczne strudium oficerskie: przeznaczone jest dla absolwentów cywil-
nych uczelni wyższych i podoficerów zawodowych kwalifikowanych przez 
Departament Kadr oraz posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego 
stopnia. Oferta dla zainteresowanych szkoleniem w korpusach osobowych 
medycznym i duszpasterstwa. 

STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY I SZKOLENIA



CO PO STUDIACH?

Zapewniona praca na stanowisku dowódcy plutonu lub równorzędnym
w jednostkach i instytucjach wojskowych, zgodnie ze specjalnością wojskową. 
Możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz szkoleń 
specjalistycznych przewidzianych dla oficerów młodszych. Możliwość realizacji 
przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
wojsko-polskie.pl/awl

SEKCJA REKRUTACJI
tel. 261 658 - 576
tel./fax 261 658 - 151
rekrutacja@awl.edu.pl
rekrutacja2@awl.edu.p


