16 maja 2020

Sprawdź, co się dzieje na Wirtualnym Dniu Otwartym! Relacja na żywo!

Właśnie trwa Wirtualny Dzień Otwarty! Zapraszamy naszych przyszłych studentów!
15.00

Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku, dlatego… #DołączDoNas!
Dziękujemy, że byliście dziś z nami! Mamy nadzieję, że zauroczyliście się Akademią i będziecie nadal
śledzić nasze działania, a ostatecznie zdecydujecie się rozpocząć studia w ASzWoj!

14.40

Drodzy Kandydaci na studia w ASzWoj... przyszli Studenci!
Nasz Wirtualny Dzień Otwarty powoli dobiega końca, ale mamy dla Was propozycję nie
do odrzucenia! Już za tydzień, w samo południe, spotkamy się na żywo na naszym profilu na
Facebooku, aby odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was pytania! Wtedy też poznacie naszych
studentów - Paulinę i Mikołaja!
Koniecznie zapisz tę datę i #DołączDoNas!
14.20

"Dlaczego prawo na Akademii Sztuki Wojennej? Bo jesteśmy pierwszą w historii Polski
uczelnią wojskową, która kształci cywilnych studentów na 5-letnich jednolitych
studiach magisterskich na kierunku prawo!"
Dowiedz się więcej o PRAWIE i ADMINISTRACJI w dziale DLA KANDYDATA! #DołączDoNas!

14.00

„Historia” wraca do Rembertowa!
Podczas tegorocznej rekrutacji, kandydaci na studia licencjackie w Akademii Sztuki Wojennej mają do
wyboru 12 kierunków, a wśród nich absolutną nowość – „HISTORIĘ”. #DołączDoNas!
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13.40

Chcesz przeżyć przygodę życia? Interesuje Cię wojsko? #DołączDoNas i weź udział w
programie Legia Akademicka MON!
Akademia Sztuki Wojennej jako jedyna Uczelnia realizująca program Legii Akademickiej, szkoli
studentów zarówno teoretycznie, jak i przeprowadza ćwiczenia praktyczne. Podczas pandemii Legia
Akademicka nie zwalnia tempa i prowadzi kształcenie zdalne! Na cykl szkoleń składa się:
30-godzinny kurs teoretyczny, realizowany na uczelniach i zakończony egzaminem oraz dodatkowo
60 godzin zajęć praktycznych!
3-tygodniowe poligonowe szkolenie unitarne zakończone egzaminem i przysięgą, realizowane
podczas przerwy wakacyjnej,
3-tygodniowe szkolenie podoficerskie, zakończone egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala
rezerwy.
13.20

Z nami nigdy nie będziesz się nudzić! Jedną z najlepszych propozycji spędzania wolnego
czasu jest dołączenie do kół naukowych lub organizacji studenckich.
Nowe znajomości, liczne wyjazdy studyjne, organizowanie warsztatów, konferencji, zapraszanie
wybitnych ekspertów - te oraz inne wyzwania czekają na Ciebie w ASzWoj! Postaw na rozwój i
przygodę!
Ponadto nasi studenci mają możliwość wyjścia z inicjatywą i zakładania własnych organizacji!
Poniżej przedstawiamy Wam listę kół naukowych:
Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Studentów Logistyki
Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Sztuki Wojennej
Jednostka Strzelecka 1313
International Student Network
Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych
Koło Naukowe Prakseologii i Efektywności Zarządzania
Klub Debat Oksfordzkich
Koło Naukowe Wojsk Specjalnych „Militarni”
Koło Naukowe Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego
Studenckie Koło Naukowe „Pogranicznik”
Koło Naukowe Policji i Ochrony Państwa
Koło Naukowe Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej „Stratcom”
Akademicki Zespół ds. Reagowania na Incydenty Komputerowe
Koło Naukowe Młodych Adeptów Prawa ASzWoj
Organizacja Studencko-Doktorancka Akademii Sztuki Wojennej Patriota

13.00

Tegoroczny dzień otwarty jest inny niż poprzednie edycje. Zagrożenie COVID-19
przeniosło nasze wydarzenie do świata wirtualnego. Nasuwa się więc pytanie czym tak
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naprawdę jest bezpieczeństwo? Jak je zapewnić?
Na te i inne pytania będziecie poszukiwać odpowiedzi jako studenci Wydziału Bezpieczeństwa
Narodowego! Dziekan WBN zaprasza Was do rekrutowania się na takie kierunki jak:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACYJNE, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA - #DołączDoNas!

12:40
Zapraszamy do studiowania na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki
Wojennej!
Wydział oferuje trzy kierunki studiów - ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE, LOGISTYKĘ, LOTNICTWO
- które łączą w sobie teorię i praktykę! Już dziś dziekan WZiD zaprasza Was do udziału w
organizowanych projektach!
Posłuchajcie sami i wybierzcie swój kierunek na przyszłość! #DołączDoNas!

12.20
W Akademii Sztuki Wojennej funkcjonują trzy wydziały i dwa niezależne instytuty. Na
początek - poznajcie Wydział Wojskowy!
Dziekan opowie Wam nie tylko o kierunkach kształcenia, ale także o funkcjonujących tam kołach
naukowych! Co więcej, usłyszycie o wyjątkowym rajdzie motocyklowym Monte Cassino – rajdzie,
który miał na celu oddanie hołdu żołnierzom poległym podczas walk we Włoszech. Dowiedz się
więcej o kierunkach prowadzonych na Wydziale Wojskowym – OBRONNOŚCI i DOWODZENIU!

12.00
Piękne okoliczności przyrody sprzyjają chociażby nauce do kolokwiów, a teren wokół
Akademii Sztuki Wojennej jest do tego genialnie przystosowany!
Czekamy zatem z utęsknieniem na powrót studentów, którzy na ławkach w parku, w pocie czoła,
powtarzali materiał przed egzaminami. Kandydacie! Chcesz poczuć ten wyjątkowy klimat? Zobacz
naszą galerię!
#DołączDoNas!

11.40
Nasz Akademicki Ośrodek Sportowy składa się z dwóch hal sportowych, siłowni, sali
cardio, basenu, sauny, sali sportów walki, stadionu, boiska wielofunkcyjnego typu
„orlik”.
Nasi studenci mogą bez żadnych kosztów korzystać ze wszystkich akademickich obiektów
sportowych. W ASzWoj działają również sekcje Akademickiego Związku Sportowego!
Sekcje do których możesz dołączyć to między innymi: piłka nożna, piłka siatkowa (oddzielnie dla
kobiet i mężczyzn), piłka ręczna, koszykówka, badminton, tenis stołowy, pływanie, szermierka.
Co roku organizujemy Mistrzostwa Akademii dla pracowników i studentów w piłce siatkowej, nożnej,
pływaniu, badmintonie, koszykówce, szachach. Zachęcamy wszystkich, do regularnego odwiedzania
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu! Zapraszamy do galerii!
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11.20
„Nie oczekuj tego co przyniesie Ci przyszłość, ukształtuj ją tak, by spełniła twoje oczekiwania” – te słowa do
przyszłych studentów Akademii Sztuki Wojennej kieruje prorektor ds. studenckich i zachęca do zapoznania się
z "Academici Pacta Conventa"!

To obszerny dokument, w którym znajduje się zbiór wszystkich zajęć dodatkowych, w tym aktywności
naukowych, sportowych i hobbystycznych, z których mogą korzystać studenci naszej Akademii.
Można w nim znaleźć rejestr organizacji studenckich i kół naukowych, spis sekcji i klubów
sportowych, grup artystycznych i kreatywnych, a ponadto zestawienie oferty e-learningowej i
językowej, oferowanej przez funkcjonujące w Akademii komórki organizacyjne. Z myślą o miłośnikach
podróżowania znalazło się także zestawienie wszystkich możliwości praktyk, staży i wymiany
semestralnej w ramach programu Erasmus+. Akademickie Pacta Conventa uzupełniają informacje na
temat stypendiów – m.in. naukowych i socjalnych – możliwych do uzyskania w naszej
Alma Mater oraz zakwaterowania w domu studenckim.

11.00

„Student naszej Akademii jest zawsze ambitny, aktywny i zdeterminowany w dążeniu
do celu. Jeśli chcesz być taki sam - #DołączDoNas”!
Chcecie dowiedzieć się więcej o naukowym życiu tętniącym w murach Akademii Sztuki Wojennej?
Usłyszeć o innowacyjnych badaniach? Zobaczyć, jak prezentuje się czytelnia i biblioteka ASzWoj, w
których spędzicie nie jedną godzinę, pochłonięci naukowymi rozterkami? Wszystko to przybliży Wam
prorektor ds. naukowych.

10.40
„Dzisiaj młodzi ludzie planując przyszłość, muszą mieć pewność, że uczelnia, da im wiedzę i kompetencje,
które mogą wykorzystać w przyszłości. Studenci potrzebują aktywnych działań i ludzi z pasją, którzy wskażą im
drogę rozwoju. Takim miejscem jest właśnie Akademia Sztuki Wojennej”.

Dowiedz się, co w praktyce oznacza, że Akademia jest uczelnią cywilno-wojskową, sprawdź jakie
perspektywy czekają Cię po zakończeniu studiów i poczuj przedsmak studenckich wyzwań! Specjalnie
dla Was opowiada o tym prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj. Szczegółowe informacje o kierunkach
studiów, zasadach i harmonogramie rekrutacji, drodze do dyplomu i perspektywach zawodowych
znajdziecie w dziale KANDYDAT.
#DołączDoNas!

10.20
Czy wiecie, że na kampusie Akademii znajduje się popiersie Napoleona? Podobnie było 100 lat temu na terenie
Wyższej Szkoły Wojennej, której tradycje dziedziczy nasza uczelnia!

„[…] wchodzących słuchaczy witało na podwórku szkoły popiersie „boga wojny” Napoleona I-ego,
stojące na wysokim cokole z napisem „Wielkiemu Wodzowi Wyższa Szkoła Wojenna”. Wielu polskich
oficerów okresu międzywojennego posiadało pamiątkowe zdjęcia wykonane pod pomnikiem Cesarza.
I choć przez ostatnie kilkadziesiąt lat zmieniło się wiele – tradycja robienia pamiątkowych zdjęć
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pozostała.
O historii ASzWoj i jej wpływie na współczesny obraz Akademii opowiada prorektor ds. wojskowych.
Jeśli szukasz uczelni z tradycją - Między tradycją a przyszłością – dowiedz się więcej -> Misja i
zadania
#DołączDoNas!

10.00

„Witam w murach Akademii Sztuki Wojennej naszych przyszłych Studentów!
Zapraszam na Wirtualny Dzień Otwarty”
tak Rektor-Komendant ASzWoj oficjalnie otworzył drzwi naszej uczelni dla tegorocznych kandydatów
na studia! W tym roku dzień otwarty, ze względu na zagrożenie COVID-19, przeniósł się do świata
wirtualnego. Mimo to poznacie naszą ofertę kształcenia i zobaczycie jak wygląda prawdziwe życie w
murach ASzWoj! Od teraz, co 20 minut będziemy wrzucać dla Was filmy i materiały, a Wy śmiało
komentujcie i lajkujcie! Będziemy Wam opowiadać o naszej uczelni do godziny 15.00!
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