STUDIA

WOJSKOWE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE
kierunek studiów: DOWODZENIE (specjalność dowodzenie pododdziałami) - kształcenie wojskowe podchorążych w grupach osobowych (specjalnościach):
–
–
–
–
–
–
–
–

pancerno-zmechanizowana (zmechanizowana),
pancerno-zmechanizowana (pancerna),
aeromobilna,
rozpoznanie ogólne,
artyleria przeciwlotnicza,
rakietowa i artylerii (artyleria lufowa),
rakietowa i artylerii (artyleria rakietowa),
obrona przed bronią masowego rażenia.

kierunek studiów: LOGISTYKA - kształcenie wojskowe w grupach osobowych:
–
ogólnologistyczna;
–
materiałowa.

STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE
kierunek studiów: ZARZĄDZANIE – kształcenie podchorążych po ukończeniu studiów wojskowych I stopnia w AWL na kierunkach: DOWODZENIE i LOGISTYKA. Kształcenie wojskowe jest kontynuacją kształcenia w grupach osobowych (specjalnościach):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pancerno-zmechanizowana (zmechanizowana),
pancerno-zmechanizowana (pancerna),
aeromobilna,
rozpoznanie ogólne,
artylerii przeciwlotniczej,
rakietowa i artylerii (artyleria lufowa),
rakietowa i artylerii (artyleria rakietowa),
obrona przed bronią masowego rażenia,
ogólnologistyczna,
materiałowa.

WYDZIAŁ NAUK
O BEZPIECZEŃSTWIE
STUDIA I STOPNIA – INŻYNIERSKIE
kierunek studiów: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – kształcenie wojskowe podchorążych w grupach osobowych:
–
–
–

saperska,
przeprawowa,
drogowo-mostowa.

STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE
kierunek studiów: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – kształcenie podchorążych po ukończeniu
studiów wojskowych I stopnia w AWL na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA. Kształcenie wojskowe jest kontynuacją kształcenia w grupach osobowych:
–
saperska,
–
przeprawowa,
–
drogowo-mostowa.
Podchorążowie po ukończeniu studiów wojskowych i i ii stopnia na wymienionych kierunkach prowadzonych przez Wydział Zarządzanie i Wydział Nauk o Bezpieczeństwie oraz po zdaniu egzaminu
na oficera są promowani na pierwszy stopień oficerki – podporucznika Wojska Polskiego. Następnie
zgodnie z podpisaną umową absolwenci studiów wojskowych w AWL zobowiązani są do służby
i pracy w jednostkach i instytucjach Wojska Polskiego gdzie mają zapewnioną pracę na stanowisku
dowódcy plutonu (równorzędnym). Całkowite koszty związane ze studiowaniem i utrzymaniem
w trakcie nauki pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.

PONADTO AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
MA W OFERCIE:
STUDIUM OFICERSKIE – forma szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów.
–

dwunastomiesięczne studium oficerskie - oferta przeznaczona dla osób nie będących żołnierzami zawodowymi oraz dla szeregowych zawodowych posiadających wykształcenie wyższe drugiego stopnia. Szkolenie wojskowe realizowane jest w grupach osobowych (specjalnościach) wynikających z decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie
wojskowe na dany rok kalendarzowy;

–

sześciomiesięczne studium oficerskie - oferta przeznaczona wyłącznie dla podoficerów zawodowych posiadających wykształcenie wyższe drugiego stopnia. Szkolenie wojskowe realizowane jest w grupach osobowych (specjalnościach) wynikających z decyzji Ministra Obrony
Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe na dany rok kalendarzowy;

–

trzymiesięczne studium oficerskie - oferta przeznaczona dla osób nie będących żołnierzami
zawodowymi i podoficerów posiadających medyczne wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
teologiczne (dotyczy osób kierowanych przez Ordynariaty) oraz dla osób wykonujących zawód prokuratora. Szkolenie wojskowe realizowane jest w grupach osobowych wynikających
z decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe na dany rok
kalendarzowy.

Słuchacze Studium Oficerskiego po ukończeniu szkolenia wojskowego oraz po zdaniu egzaminu
na oficera są promowani na pierwszy stopień oficerki – podporucznika Wojska Polskiego.
Następnie zgodnie podpisaną umową absolwenci Studium Oficerskiego AWL zobowiązani są do
służby i pracy w jednostkach i instytucjach Wojska Polskiego gdzie mają zapewnioną pracę na stanowisku dowódcy plutonu (równorzędnym). Całkowite koszty związane ze studiowaniem i utrzymaniem w trakcie nauki pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.

STUDIA PODYPLOMOWE
KURSY I SZKOLENIA

WYDZIAŁ
WOJSKOWO-LEKARSKI

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
KIERUNEK: LEKARSKI
Celem studiów na kierunku lekarskim jest nauczanie podstawowych teorii i zasad praktyki
medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem. Program ściśle medyczny jest
uzupełniony o pojedyncze przedmioty wojskowo-medyczne, np. medycynę morską i tropikalną
czy bioterroryzm. Pozwalają one poszerzyć standardowy zakres wiedzy absolwenta medycyny.
Podchorążowie korpusu osobowego medycznego realizują kształcenie w ciągu 6-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przed rozpoczęciem zasadniczego kształcenia wojskowego - oficerskiego podchorąży studiów medycznych odbywa 6-tygodniowe szkolenie podstawowe w AWL
we Wrocławiu zakończone uroczystą przysięgą wojskową. Następnie rozpoczynają się studia
medyczne na WW-L UM w Łodzi w ramach poszczególnych semestrów, rozdzielone corocznym
miesięcznym szkoleniem wojskowym w trakcie przerwy wakacyjnej. Podchorążowie po ukończeniu szkolenia wojskowego oraz zdaniu egzaminu na oficera są promowani na pierwszy stopień oficerki – podporucznika Wojska Polskiego.
Na czas trwania kształcenia w Łodzi podchorążowie są zakwaterowani i żywieni w Wojskowym
Centrum Kształcenia Medycznego.
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 instytucjach medycznych Wojska Polskiego gdzie mają zapewnioną pracę w charakterze lekarza-oficera w strukturach wojskowej służby zdrowia. Całkowite koszty związane ze
studiowaniem i utrzymaniem w trakcie nauki pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.
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