
I stopnia (uruchomione) – 7 semestrów, 210 ECTS
II stopnia (w opracowaniu) – 3 semestry, 90 ECTS

Wydział 
Inżynierii Mechanicznej

(wydział wiodący)

Wydział 
Cybernetyki

Wydział 
Elektroniki

Instytut 
Optoelektroniki

Stacjonarne studia (cywilne)



Kierunek Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 
należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Uzupeł-
niającym obszarem kształcenia są nauki medyczne i nauki 
o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej. Program studiów na 
studiach I stopnia obejmuje wiedzę inżynierską z następu-
jących dyscyplin naukowych, tj. inżynieria mechaniczna; 
informatyka techniczna i telekomunikacja oraz automatyka, 
elektronika i elektrotechnika, z uwzględnieniem wiedzy 
naukowej, nowoczesnych technologii, ekonomii, regulacji 
prawnych  oraz  zarządzania  własnością  intelektualną. 

Absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę kierunkową 
w zakresie m.in. następujących podobszarów kształcenia:

ź podstawy zarządzania, ochrona własności 
intelektualnych
ź prawo medyczne, etyka zawodowa

ź matematyka, fizyka 
ź biochemia, biologia, genetyka, propedeutyka medycyny, 

anatomia i fizjologia człowieka, biometria
ź podstawy informatyki, sieci komputerowe, 

programowanie
ź metrologia i systemy pomiarowe, 

szybkie prototypowanie, systemy wbudowane
programowanie systemów pomiarowych
ź podstawy mechaniki, wytrzymałości materiałów, 

elektromagnetyzmu, elektrotechniki
ź algorytmy i struktury danych, programowanie 

obiektowe
ź analiza i synteza sygnałów, technika mikrofalowa

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny  

Biocybernetyka

Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej

Elektronika biomedyczna

specjalność profilowana przez Wydział Inżynierii Mechanicznej

specjalność profilowana przez Wydział Cybernetyki

specjalność profilowana przez Wydział Elektroniki

specjalność profilowana przez Instytut Optoelektroniki

Podział na specjalności na studiach I stopnia odbywa się 
po 3. semestrze. Obowiązują limity na specjalności.



BIOMECHATRONIKA I SPRZĘT REHABILITACYJNY 
Wiedza i umiejętności specjalistyczne

Typowe miejsca pracy

studia I stopnia

ź projektowanie, dobór materiałów, biomateriałów 
i technologii wytwarzania urządzeń 
biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, 
bioprotez oraz sztucznych narządów i implantów

ź modelowanie komputerowe i symulacja urządzeń 
biomechatronicznych i rehabilitacyjnych

ź budowa oraz zasady działania urządzeń medycznych, 
biomechatronicznych i rehabilitacyjnych

ź obsługa aparatury medycznej i systemów pomiarowych 
w biomechanice, biomechatronice i rehabilitacji

ź eksploatacja i serwis urządzeń medycznych, 
biomechatronicznych i rehabilitacyjnych

ź pomiar i analiza ruchu człowieka

ź instytuty badawcze, uczelnie wyższe

ź przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, 
leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, biomechatronicznych 
i rehabilitacyjnych

ź organy administracji rządowej i samorządowej

ź instytuty badawcze i biura projektowe związane z urządzeniami medycznymi, 
biomechatronicznymi i rehabilitacyjnymi, bioprotezami 
oraz sztucznymi narządami i implantami

ź jednostki służby zdrowia, szpitale, sanatoria
ź jednostki wojskowe, jednostki obrony terytorialnej 

BIOCYBERNETYKA 
Wiedza i umiejętności specjalistyczne

Typowe miejsca pracy

studia I stopnia

ź IT w medycynie i spersonalizowane systemy monitorowania stanu zdrowia
ź obsługa aparatury medycznej i systemów pomiarowych w medycynie

ź algorytmy przetwarzania sygnałów, 
podstawy kryptologii oraz ochrony danych

ź projektowanie, programowanie i technologia produkcji 
systemów informatycznych, systemów automatycznego 
sterowania i robotyki

ź projektowanie i oprogramowanie systemów i urządzeń 
biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, bioprotez, sztucznych narządów 
i implantów oraz aparatury medycznej

ź eksploatacja i serwis systemów IT do urządzeń medycznych i systemów medycznych, 
biomechatronicznych i rehabilitacyjnych

ź modelowanie komputerowe i symulacja systemów i urządzeń 
dla potrzeb sensoryki medycznej

ź projektowanie i programowanie dla telemedycyny i telemetrycznych systemów 
w medycynie 

ź instytuty badawcze, uczelnie wyższe

ź instytuty badawcze i biura projektowe związane z urządzeniami medycznymi, 
biomechatronicznymi i rehabilitacyjnymi, sensoryką medyczną, telemedycyną 
i telemetrią medyczną, bioprotezami oraz sztucznymi narządami i implantami, 
systemami informatycznymi dedykowanymi dla medycyny, bioinformatyki, 
biocybernetyki, systemami zarządzania dla placówek medycznych

ź organy administracji rządowej i samorządowej

ź przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją, sprzedażą, 
wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, 
biomechatronicznych i rehabilitacyjnych oraz systemów typu healthcare

ź jednostki służby zdrowia, szpitale, sanatoria
ź jednostki wojskowe, jednostki obrony terytorialnej



ELEKTRONIKA BIOMEDYCZNA
Wiedza i umiejętności specjalistyczne

Typowe miejsca pracy

studia I stopnia
ź układy elektroniki analogowej i cyfrowej 

oraz elektroniki mikrofalowej
ź komputerowa analiza układów elektrycznych

ź termografia mikrofalowa, ultrasonografia, spektroskopia

ź nowoczesne materiały i elementy elektroniczne
ź sensory i przetworniki elektroniczne 

oraz optoelektroniczne

ź technika akwizycji, przetwarzania obrazów i obrazowania medycznego
ź programowanie mikrokontrolerów dedykowanych do zastosowań medycznych

ź przetwarzanie sygnałów, w tym biosygnałów, automatyzacja pomiarów medycznych

ź programowanie mobilnych urządzeń mikrokontrolerowych i systemów 
komputerowych aparatury medycznej

ź tworzenie i eksploatacja medycznych baz danych
ź tworzenie dedykowanych systemów akwizycji i przetwarzania danych medycznych 

do diagnostyki chorób i schorzeń
ź systemy zdalnej diagnostyki medycznej I nawigacji personalnej
ź eksploatacja elektronicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej

ź instytuty badawcze, uczelnie wyższe

ź przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem i integracją 
urządzeń i aparatury medycznej

ź jednostki obrotu handlowego aparaturą medyczną

ź jednostki wojskowe, jednostki obrony terytorialnej

ź serwisy sprzętu medycznego

ź jednostki badań i certyfikacji aparatury i wyrobów medycznych

ź służba zdrowia

OPTOELEKTRONIKA DLA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ 
Wiedza i umiejętności specjalistyczne

Typowe miejsca pracy

studia I stopnia
ź emisja i detekcja sygnałów optycznych

ź eksploatacja, obsługa i konserwacja 
optoelektronicznych systemów diagnostycznych i terapeutycznych

ź kliniczne osiągnięcia medycyny regeneracyjnej

ź biomateriały, elementy i systemy optoelektroniczne

ź dobór i klasyfikacja materiałów implantacyjnych oraz instrumentarium medycznego
ź obsługa systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości wspierających 

działanie służb medycznych

ź sensory elektroniczne i optoelektroniczne 
w bioinżynierii

ź terapie z wykorzystaniem promieniowania optycznego

ź projektowanie i integracja optoelektronicznych 
systemów diagnostycznych i terapeutycznych

ź spektroskopia i obrazowanie optyczne w medycynie

ź optyczne i optoelektroniczne metody diagnostyczne

ź przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem i integracją 
aparatury medycznej

ź uczelnie wyższe

ź jednostki służby zdrowia, w szczególności wojskowe szpitalne jednostki kliniczne 
i ambulatoryjne

ź jednostki obrotu handlowego aparaturą medyczną
ź instytuty badawcze rozwijające nowoczesne technologie optoelektroniczne 

wspomagające różne formy terapii w medycynie

ź serwisy sprzętu medycznego



WAT jest uczelnią państwową kształcącą 
studentów cywilnych i wojskowych

Kierunek Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 
prowadzony wspólnie przez:
ź Wydział Inżynierii Mechanicznej (wydział wiodący)
ź Wydział Cybernetyki, 
ź Wydział Elektroniki, 

stanowi atrakcyjną ofertę kształcenia cywilnego 
w  Wojskowej  Akademii  Technicznej.

ź Instytut Optoelektroniki,

Podstawową formą kształcenia są studia stacjonarne

Studia stacjonarne są bezpłatne

Studia niestacjonarne są odpłatne

Kształcenie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT
ź kategoria A w ocenie działalności naukowej wydziału 

za lata 2013–2016
ź wysoka jakość kształcenia
ź wyróżniająca się organizacja procesu dydaktycznego
ź 28 sal wykładowych na ogólną liczbę ponad 1200 miejsc
ź nowoczesne laboratoria komputerowe i techniczne
ź współpraca z krajowymi i zagranicznymi 

ośrodkami naukowo-technicznymi
ź udział w realizacji krajowych i międzynarodowych 

projektów badawczych



Wydział Inżynierii Mechanicznej (WIM) – wydział wiodący

Wydział Cybernetyki (WCY)

Wydział Elektroniki (WEL)

Instytut Optoelektroniki (IOE)

Dziekanat WIM – budynek 62

Dziekanat WCY – budynek 100/sztab

Dziekanat WEL – budynek 45

Dziekanat IOE – budynek 136

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

•  261 839 542  261 837 226 

•  261 837 262  261 837 150

•  261 839 341  261 837 217 

  261 837 213

•www.wat.edu.pl  e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Rejestracja kandydatów na studia 
w Wojskowej Akademii Technicznej 

prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem 
Internetowej Rejestracji Kandydatów. 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej 
oraz rekrutacji są dostępne na stronie internetowej WAT

Adres do rejestracji za pośrednictwem poczty

Miejsce rejestracji (składania dokumentów)

Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
budynek główny Akademii, Sekcja ds. Rekrutacji

od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–15.30

• •  261 837 938  261 837 939  261 837 956


