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NTWK

Nowoczesne technologie w kryminalistyce

to unikatowy kierunek stacjonarnych studiów

inżynierskich I stopnia (7 semestrów), w

dyscyplinie informatyka techniczna

i telekomunikacja.

Zajęcia są prowadzone wspólnie przez

wydziały AGH: Humanistyczny, Informatyki

Elektroniki i Telekomunikacji oraz Inżynierii

Materiałowej i Ceramiki.

Kadra kierunku to zespół profesjonalistów

dzielących się ze studentami wiedzą naukową

oraz doświadczeniem zawodowym zdobytym

podczas realizacji zadań z zakresu

bezpieczeństwa, analizy i kryminalistyki.

» Unikatowy

» Objęty partnerstwem 

służb bezpieczeństwa RP

» Interdyscyplinarny

» Praktyczny

» Poszerzający horyzonty

» Perspektywiczny

» Stanowiący wyzwanie

» Zapraszamy!

http://www.agh.edu.pl/
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Kierunek został objęty m.in. partnerstwem służb

specjalnych RP, które poprzez zaangażowanie w

dydaktykę (wykłady otwarte, zajęcia eksperckie)

i kontakt ze studentami nadają wyjątkowy walor

praktyczny całemu procesowi kształcenia.

Wybrani studenci, po spełnieniu wymogów,

mogą również liczyć na praktyki studenckie w

instytucjach partnerskich kierunku NTWK.
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NTWK to spójna, przemyślana koncepcja

studiów o charakterze interdyscyplinarnym,

obejmująca wiedzę z zakresu dziedzin nauk:

» inżynieryjno-technicznych (51%),

» ścisłych i przyrodniczych (15%),

» społecznych (34%).

Obok dyscypliny wiodącej informatyka

techniczna i telekomunikacja (51%), kierunek

NTWK dostarcza studentom we właściwie

wyważonych proporcjach wiedzy z zakresu

pozostałych dyscyplin, mając na uwadze

zarówno wymagania kształcenia uniwersytetu

technicznego, jak też zapotrzebowanie rynku

pracy na oferowane przez nas kompetencje.
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Filozofia kształcenia przyjęta na kierunku NTWK

kładzie nacisk na transfer kompetencji

profesjonalnych, z zapewnieniem niezbędnej

praktycznej podbudowy wiedzy teoretycznej na

poziomie akademickim.

Wyrazem powyższego jest udział w programie

kształcenia m.in. pracowników naukowych

zaangażowanych w budowę zaawansowanych

narzędzi analitycznych z wykorzystaniem

najnowszych technologii IT. Dodatkowo w

zajęciach biorą udział eksperci – praktycy

realizujący na co dzień zadania z zakresu

analizy informacji, kryminalistyki oraz

bezpieczeństwa.
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Studia na kierunku NTWK pozwalają

studentom poznać i zrozumieć różnego

rodzaju mechanizmy oraz procesy istotne dla

bezpieczeństwa.

Nie ograniczają się wyłącznie do uzyskiwania

wiedzy, umiejętności i kompetencji w teorii, ale

umożliwiają poznanie praktycznych narzędzi

analitycznych oraz technologii bezpieczeństwa

stosowanych w administracji publicznej i

sektorze prywatnym. Ponadto studenci nabędą

umiejętności w zakresie uzyskiwania informacji

z wykorzystaniem białego wywiadu (OSINT)

oraz ich oceny, w tym pod kątem działań

dezinformacyjnych.

» Unikatowy

» Objęty partnerstwem 

służb bezpieczeństwa RP

» Interdyscyplinarny

» Praktyczny

» Poszerzający horyzonty

» Perspektywiczny

» Stanowiący wyzwanie

» Zapraszamy!

http://www.agh.edu.pl/


Kierunek studiów

NTWK

Studia na kierunku NTWK to realna podstawa

budowania kariery zawodowej:

» w instytucjach bezpieczeństwa państwa,

» w pionach bezpieczeństwa oraz techniki

podmiotów komercyjnych (sektor bankowy,

IT, ubezpieczeniowy, energetyczny itp.).

Kierunek jest odpowiedzią na stale rosnące

potrzeby rynku pracy związane ze

specjalistami ds. bezpieczeństwa oraz analizy

informacji. Przyszli inżynierowie

bezpieczeństwa informacyjnego będą

niewątpliwie atrakcyjnymi, praktycznie

przygotowanymi kandydatami dla wielu

pracodawców – w tym dla partnerów NTWK.
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Studia na kierunku NTWK są wyzwaniem

adresowanym do młodego pokolenia, które jest

zainteresowane uzyskaniem renomowanego

wykształcenia, cenionego i poszukiwanego na

rynku pracy. Wyzwanie to będzie realizowane:

» na uczelni badawczej, najlepszym

uniwersytecie technicznym w kraju,

» z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury

technicznej oraz dedykowanych narzędzi

analitycznych zbudowanych przez

pracowników naukowych AGH,

» z aktywnym udziałem wielu strategicznych

partnerów, w tym służb specjalnych RP,

» w pięknym Krakowie – mieście studentów.
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Zainteresowany ? Koniecznie odwiedź:

» naszą stronę dla kandydatów

Wejdź także na:

» stronę Wydziału Humanistycznego AGH

» stronę Katedry Informatyki AGH

» ogólną stronę AGH

oraz media społecznościowe ww.

ZAPRASZAMY!
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