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AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 
 

 

RAPORT SAMOOCENY 

OCENA PROGRAMOWA (PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI) 

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów: 

Akademia Sztuki Wojennej 

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 

00-910 Warszawa-Rembertów 

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

1. Poziomy studiów: studia pierwszego i drugiego stopnia 

2. Formy studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów 

uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia 

studiów na kierunku. 

Studia pierwszego stopnia 

Nazwa dyscypliny 

wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Nauki o bezpieczeństwie 163 90,6 

 

Studia drugiego stopnia 

Nazwa dyscypliny 

wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Nauki o bezpieczeństwie 88 97,7 
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b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby 

punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej 

do ukończenia studiów na kierunku. 

 

Studia pierwszego stopnia 

Lp.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

1. Filozofia 3 1,7 

2. Historia 6 3,3 

3. Językoznawstwo 8 4,4 

 

Studia drugiego stopnia 

Lp. Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

1. Językoznawstwo 2 2,3 

 

Efekty uczenia się, zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

 

Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia 

Profil: ogólnoakademicki 

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla 

poziomów 6–7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 2153,2245, z 2019r. poz. 534) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w 

rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r., poz.2218). 

WIEDZA 

Symbol 
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia 

ZNA I ROZUMIE: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

poziomów PRK 

Dziedzina 

naukowa 

K6A_W01 

terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie, jej źródła, 

klasyfikację oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych 

P6S_WG S 
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K6A_W02 

zasady funkcjonowania państwa i typowych organizacji, procesy 

społeczno-kulturowe, w tym relacje polityczne, prawne i 

technologiczne zachodzące w strukturach i instytucjach 

kształtujących bezpieczeństwo w czasie pokoju, kryzysu i wojny 

P6S_WG S 

K6A_W03 

główne kierunki i stanowiska współczesnej nauki o 

bezpieczeństwie na temat struktur i instytucji oraz organów 

związanych z bezpieczeństwem, ich funkcjonowania, wzajemnych 

relacji oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej 

ewolucji 

P6S_WG S 

K6A_W04 

wiedzę o procesach tworzenia struktur i instytucji bezpieczeństwa 

i ich elementów, oraz o przyczynach, przebiegu, skali i 

konsekwencji zachodzących w tym obszarze zmian 

P6S_WG S 

K6A_W05 

wybrane systemy norm i reguły (prawne, organizacyjne, 

zawodowe, moralne, etyczne, ekonomiczne) warunkujące 

struktury i instytucje społeczne w systemie bezpieczeństwa 

P6S_WK S 

K6A_W06 
reguły i prawidłowości rządzące organizowaniem i kierowaniem 

strukturami związanymi z bezpieczeństwem 
P6S_WK S 

K6A_W07 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu 

bezpieczeństwa  

P6S_WK S 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol 
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia 

POTRAFI: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

poziomów PRK 

Dziedzina 

naukowa 

K6A_U01 

prawidłowo identyfikować, interpretować i wyjaśniać zjawiska i 

procesy polityczne, społeczne, prawne, ekonomiczne i kulturowe, 

oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi, 

specyficzne dla współczesnych wyzwań i zagrożeń a także dla 

procesów związanych z kształtowaniem bezpieczeństwa, z 

wykorzystaniem wiedzy z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie 

P6S_UW S 

K6A_U02 

właściwie dobrać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej 

analizy i syntezy tych informacji, prognozować skutki 

konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem 

standardowych metod i narzędzi właściwych dla dyscyplin nauki o 

bezpieczeństwie i pokrewnych 

P6S_UW S 

K6A_U03 

wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznym rozwiązywaniu 

problemów bezpieczeństwa, z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 

P6S_UW S 

K6A_U04 

posługiwać się w praktycznych zastosowaniach systemami 

normatywnymi oraz normami i regułami (prawnymi, 

zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania wybranych 

problemów w zakresie bezpieczeństwa  

P6S_UW S 

K6A_U05 

przedstawić przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń i 

procesów w historii Polski oraz wyjaśnić zachodzące w 

przeszłości procesy o charakterze politycznym, społecznym i 

gospodarczym mające wpływ na bezpieczeństwo 

P6S_UW S 

K6A_U06 

komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać 

udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i 

stanowiska oraz dyskutować o nich, posługiwać się językiem 

obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

P6S_UK S 

K6A_U07 

planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, 

współdziałać z innymi osobami w zespole oraz proponować 

rozwiązania konkretnego problemu w zakresie bezpieczeństwa  

P6S_UO S 

K6A_U08 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 

życie  
P6S_UU S 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol 
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia 

JEST GOTOWA DO: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

poziomów PRK 

Dziedzina 

naukowa 

K6A_K01 
ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i krytycznej oceny 

posiadanej wiedzy 
P6S_KK S 

K6A_K02 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywania problemów 

poznawczych i praktycznych z zakresu bezpieczeństwa, jak 

również zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P6S_KK S 

K6A_K03 

Podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego i 

wypełniania zobowiązań społecznych, szczególnie na rzecz 

bezpieczeństwa, a także przyjmowania odpowiedzialności za 

skutki działań własnych, jak i działań kierowanych przez siebie 

zespołów 

P6S_KO S 

K6A_K04 

aktywnego uczestniczenia w przygotowywaniu projektów 

społecznych uwzględniających aspekty polityczne i prawne 

określonych problemów bezpieczeństwa zachowując przy tym 

przedsiębiorczy sposób myślenia i działania 

P6S_KO S 

K6A_K05 

Do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych i przestrzegania 

zasad etyki zawodowej, dbałości o dorobek i tradycje zawodu oraz 

wymagania tego od innych  

P6S_KR S 

LEGENDA: 

Symbol: K6A_W01  

K – kierunkowe efekty uczenia się (przed podkreślnikiem) 

6– szósty poziom PRK  

A – profil ogólnoakademicki 

W – kategoria wiedzy (po podkreślniku) 

U – kategoria umiejętności (po podkreślniku) 

K – kategoria kompetencji społecznych (po podkreślniku) 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się (po podkreślniku) 

Odniesienie do charakterystyk poziomów PRK 

P6 – oznaczenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji; WG (WK, UW, KR) – oznaczenie kategorii opisu (np.: 

WG – wiedza (W), zakres i głębia (G), UW – umiejętności (U), wykorzystanie wiedzy (W)); 1 – kolejny numer 

składnika opisu przypisany do dziedziny nauki. 

Dziedzina naukowa 

S – nauki społeczne   
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Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia 

Profil: ogólnoakademicki 

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla 

poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 2153,2245, z 2019r. poz. 534) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone  

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r., poz.2218). 

Poziom 7 

Symbol 
WIEDZA Odniesienie do 

charakterystyk 

poziomów PRK 

Dziedzina 

naukowa Absolwent zna i rozumie: 

K7A_W01 

w poszerzonym zakresie miejsce i znaczenie różnych obszarów 

bezpieczeństwa w relacji do nauk społecznych, w tym 

terminologię w zakresie nauk o bezpieczeństwie, jej źródła oraz 

zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych  

P7S_WG S 

K7A_W02 
w poszerzonym stopniu teorie, doktryny, praktyczne rozwiązania 

tendencje rozwojowe w odniesieniu do nauk o bezpieczeństwie 
P7S_WG S 

K7A_W03 

w poszerzonym stopniu, specyfikę funkcjonowania organów, 

struktur instytucji i organizacji związanych z różnymi obszarami 

bezpieczeństwa 

P7S_WG S 

K7A_W04 

w sposób pogłębiony metody i narzędzia w zakresie modelowania 

zjawisk i procesów właściwe dla dyscypliny nauk o 

bezpieczeństwie, pozwalające na opisanie struktur, organów i 

instytucji, systemu bezpieczeństwa państwa oraz procesów 

zachodzących w nich i pomiędzy nimi 

P7S_WG S 

K7A_W05 

w poszerzonym stopniu czynniki wpływające na zmiany w 

sposobach i formach zapewniania bezpieczeństwa w różnych 

obszarach i rozumie ich znaczenie 

P7S_WG S 

K7A_W06 

zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, zna 

sposoby organizacji i prowadzenia działań przez organy i 

podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa 

wewnętrznego w czasie pokoju, kryzysu i wojny 

P7S_WG S 

K7A_W07 

zależności pomiędzy podmiotami i przedmiotami bezpieczeństwa 

i ich otoczeniem oraz prawidłowości rządzące relacjami 

zachodzącymi między elementami systemu bezpieczeństwa 

państwa 

P7S_WK S 

K7A_W08 
reguły prawne kształtujące struktury, instytucje i działania 

społeczne związane z bezpieczeństwem państwa 
P7S_WK S 

K7A_W09 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscypliny 

nauki o bezpieczeństwa i nauk pokrewnych  

P7S_WK S 

 

Poziom 7 

Symbol 
UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 

charakterystyk 

poziomów PRK 

Dziedzina 

naukowa Absolwent potrafi: 

K7A_U01 

poprawnie wykorzystywać posiadaną wiedzę dotyczącą 

poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa do formułowania 

i rozwiązywania złożonych problemów w zakresie bezpieczeństwa 

P7S_UW S 

K7A_U02 

właściwie dobrać źródła i informacje, dokonywać ich oceny 

i krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji 

celem rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa  

P7S_UW S 

K7A_U03 
dobierać i właściwie wykorzystywać metody oraz narzędzia w tym 

zaawansowane techniki informacyjno – komunikacyjnych  
P7S_UW S 
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K7A_U04 

wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu formułowania 

i testowania hipotezy w odniesieniu do problemów badawczych 

właściwych dla dyscypliny nauki o bezpieczeństwie 

P7S_UW S 

K7A_U05 
komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi 

kręgami odbiorców, brać udział i prowadzić debatę  
P7S_UK S 

K7A_U06 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną 

terminologią 

P7S_UK S 

K7A_U07 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, 

podejmować wiodącą rolę w zespołach oraz kierować pracą 

zespołu 

P7S_UO S 

K7A_U08 

samodzielnie planować i określić kierunek swojego dalszego 

rozwoju (uczenia się) w życiu, a także ukierunkowywać innych w 

tym zakresie 

P7S_UU S 

 

Poziom 7 

Symbol 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do 

charakterystyk 

poziomów PRK 

Dziedzina 

naukowa Absolwent jest gotowy do: 

K7A_K01 
ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i krytycznej oceny 

posiadanej wiedzy i odbieranych treści 
P7S_KK S 

K6A_K02 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywania problemów 

poznawczych i praktycznych z zakresu bezpieczeństwa, jak 

również zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P7S_KK S 

K6A_K03 

inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów 

społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich, 

obronnych), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i 

polityczne, a także przyjmowania odpowiedzialności za skutki 

działań własnych, jak i działań kierowanych przez siebie zespołów 

P7S_KO S 

K6A_K04 

aktywnego uczestniczenia w przygotowywaniu projektów 

społecznych zachowując przy tym przedsiębiorczy sposób 

myślenia i działania 

P7S_KO S 

K6A_K05 

rozwijania i dbałości o dorobek i tradycje zawodu poprzez 

propagowanie wartości, utożsamianie się z celami i zadaniami 

realizowanymi w praktyce zawodowej oraz wymagania tego od 

innych  

P7S_KR S 

K7A_K06 

zachowania się w sposób profesjonalny, odpowiedzialnego 

pełnienia ról zawodowych i przestrzegania zasad etyki zawodowej 

oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne i zespołowe 

działania 

P7S_KR S 

LEGENDA: 

kwalifikacji: kwalifikacje drugiego stopnia 

Symbol: K7A_W01  

K – kierunkowe efekty kształcenia (przed podkreślnikiem) 

7 – siódmy poziom PRK  

A – profil ogólnoakademicki 

W – kategoria wiedzy (po podkreślniku) 

U – kategoria umiejętności (po podkreślniku) 

K – kategoria kompetencji społecznych (po podkreślniku) 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia (po podkreślniku) 

 

Odniesienie do charakterystyk poziomów PRK 

P7 – oznaczenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji; WG (WK, UW, KR) – oznaczenie kategorii opisu (np.: 

WG – wiedza (W), zakres i głębia (G), UW – umiejętności (U), wykorzystanie wiedzy (W)); 1 – kolejny numer 

składnika opisu przypisany do dziedziny nauki. 

Dziedzina naukowa 

S – nauki społeczne 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  

Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

 

Jacek STEMPIEŃ  ppłk dr – adiunkt - dyrektor Instytutu Teorii Bezpieczeństwa WBN  

Mariusz KOZIOŁ  ppłk dr–  adiunkt – zastępca dyrektora Instytutu Teorii 

Bezpieczeństwa WBN 

Kamila TROCHOWSKA-

SVIDEROK 

 dr hab. – prof. ASzWoj – kierownik Katedry Społecznych Podstaw 

Bezpieczeństwa 

Dariusz WRÓBLEWSKI  dr hab. – prof. ASzWoj – kierownik Katedry Społecznych Podstaw 

Bezpieczeństwa 

Witold OSTANT  dr – adiunkt – kierownik Katedry Zagrożeń Bezpieczeństwa 

Dorota DOMALEWSKA  dr – adiunkt – kierownik Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa 

Katarzyna SALA  ppłk mgr – starszy wykładowca Katedry Zagrożeń Bezpieczeństwa 

Marta ADAMCZEWSKA.  mgr - referent 

Anna WISZNIEWSKA  samodzielny referent 
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Prezentacja uczelni 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (ASzWoj) jest uczelnią wojskową – 

publiczną uczelnią akademicką, która powstała 1 października 2016 r. na podstawie ustawy 

o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz.U. z 2016, poz. 906). W swojej działalności 

naukowej i dydaktycznej odwołuje się do bogactwa wielowiekowej tradycji uczelni 

wojskowych (Szkoła Rycerska, Wyższa Szkoła Wojenna, Akademia Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego, Akademia Obrony Narodowej) zachowując dziedzictwo pokoleń. 

Wytycza nowe kierunki rozwoju nauk o bezpieczeństwie oraz zarządzaniu i jakości poprzez 

innowacyjne badania naukowe oraz wysoką jakość kształcenia i wykorzystanie współczesnej 

wiedzy i praktyki. 

W skład Akademii, obok innych jednostek organizacyjnych, wchodzi Wydział 

Bezpieczeństwa Narodowego (WBN), który jako podstawowa jednostka organizacyjna, 

wcześniej Akademii Obrony Narodowej, a obecnie Akademii Sztuki Wojennej, funkcjonuje od 

1 września 2008 r. na podstawie Decyzji Nr 219/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 

6 maja 2008 r. w sprawie przekształcenia podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii 

Obrony Narodowej w Warszawie oraz na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 roku 

o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz.U. poz. 906). Z dniem 1 października 2019 roku 

z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego został wydzielony Instytut Prawa (od 2016 roku 

Instytut Prawa i Administracji Obronnej).  

Misją Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest przygotowanie wojskowych 

i cywilnych profesjonalnych kadr z obszaru bezpieczeństwa do rozwiązywania problemów 

w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, poprzez: prowadzenie 

interdyscyplinarnych badań naukowych, realizację nowoczesnych programów nauczania oraz 

wsparcie i doradztwo naukowe podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa 

i obronności państwa.  

Strategicznym celem Wydziału jest rozwiązywanie, w ramach prowadzonych badań 

naukowych, problemów funkcjonalnych systemu bezpieczeństwa narodowego 

i wewnętrznego, kształcenie profesjonalnych kadr cywilnych i wojskowych do pracy 

w najważniejszych podmiotach tego systemu, przygotowanie ich do sprostania wyzwaniom 

przyszłości, w tym funkcjonowania w warunkach przyspieszonego rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju, globalizacji i integracji.  

Aktualnie w skład Wydziału wchodzą: 
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⎯ Instytut Teorii Bezpieczeństwa (ITB); 

⎯ Instytut Bezpieczeństwa Państwa (IBP); 

⎯ Instytut Studiów Strategicznych (ISS). 

Wydział realizuje kształcenie na studiach pierwszego, drugiego (Bezpieczeństwo 

narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo, 

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja) i trzeciego stopnia (Nauki o bezpieczeństwie). 

W swojej ofercie posiada też atrakcyjne studia podyplomowe, cieszące się dużą popularnością, 

między innymi: Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie kryzysowe, Międzynarodowe stosunki 

wojskowe, Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach 

Przygotowania Wojskowego oraz Global Affairs and Diplomacy. 

Nie mniej istotną formą współpracy z podmiotami zewnętrznymi jest współpraca 

z organizacjami pozarządowymi spośród których można wymienić ,,Towarzystwo Wiedzy 

Obronnej”, Stowarzyszenie ,,Ruch Wspólnot Obronnych”, czy Jednostka Strzelecka 1313.  

Dużym osiągnięciem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj jest stworzenie 

jedynego w Polsce Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND, które od 2014 roku 

cyklicznie działa w ramach międzynarodowej współpracy uczelni wojskowych. 

Tworzy go siedem uczelni: Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, 

Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych, Lotnicza Akademia Wojskowa, 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Uczelnie 

koordynowane przez pracownika WBN ściśle współpracują z uczelniami w Polsce i zagranicą 

w zakresie wymiany studentów oraz nauczycieli.  

Dodatkowo poziom umiędzynarodowienia kadry dydaktycznej i studentów WBN jest 

stale podnoszony poprzez współpracę z międzynarodowymi podmiotami przemysłu obronnego 

i Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak również czynny udział w programie Erasmus+. 

Stale rozwijany jest w WBN programu Erasmus+, w ramach, którego w 2018/2019 

zorganizowano wyjazd dla 27 beneficjentów (w tym 13 dydaktycznych i 14 szkoleniowych), 

2019/2020 - 24 pracowników (w tym12 dydaktycznych i 12 szkoleniowych), 2020/2021  

- 21 pracowników (w tym 3 wyjazdy dydaktyczne i 18 szkoleniowych), 2021/2022 (tylko 

semestr zimowy) - 11 wyjazdów pracowników, w tym 2 dydaktyczne i 9 szkoleniowych. 

W ostatnich miesiącach w murach Akademii gościło 16 studentów: 9 kadetów i 7 cywili, 

z 5 państw i 6 uniwersytetów: 

⎯ New Bulgarian University (Sofia, Bułgaria); 
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⎯ Police Academy of Czech Republic (Praga, Czechy); 

⎯ General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania (Wilno, Litwa); 

⎯ “Carol I” National Defence University (Bukareszt, Rumunia); 

⎯ Babeș-Bolyai University (Kluż-Napoka, Rumunia); 

⎯ University of Turin (Turyn, Włochy). 

Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego od roku 2017 działa także Klub Debat 

Oksfordzkich, powołany z inicjatywy studentów i doktorantów Wydziału. Członkowie Klubu 

organizują i występują w debatach, reprezentują uczelnię na ogólnopolskich 

i międzynarodowych konferencjach i turniejach debat, uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, 

organizują także szereg inicjatyw naukowych w murach Akademii.  

Dobry przykład współpracy wydział ze studentami  stanowi projekt „Praktyczny 

Narodowy”, powstał z inicjatywy samych studentów, a konkretnie – przedstawicieli 

Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WBN. Cykl spotkań skierowanych do społeczności 

akademickiej ma na celu ukazanie im specyfiki funkcjonowania poszczególnych organizacji, 

realizujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa. Tego typu przedsięwzięcia, poza 

poszerzeniem wiedzy, mogą pomóc studentom w podjęciu decyzji o dalszym rozwoju 

zawodowym i wyborze ścieżki kariery. 

Innym przejawem współpracy z interesariuszami zewnętrznymi jest organizacja cyklu 

webinarium dla uczniów szkół mundurowych, w celu zapoznania tegorocznych maturzystów  

z ofertą edukacyjną Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. 

Uczestnicy otwartych webinarium mają także okazję wysłuchać wykładów znanych  

i cenionych ekspertów zajmujących się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów 

oceny programowej na kierunku studiów o profilu 

ogólnoakademickim 
 

Kryterium 1 – Konstrukcja programu studiów: cele kształcenia i efekty uczenia się 

Koncepcja kształcenia na kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe nawiązuje 

do misji oraz Strategii rozwoju ASzWoj na lata 2021-2026 zawartej w Uchwale Senatu  

nr 44/2021 z dnia 15 września 2021 roku. Koncepcja jest także kompatybilna z misją WBN 

określoną w Regulaminie organizacyjnym Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii 

Sztuki Wojennej. Uwzględnia też wyniki prac Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, pozwalając na kształtowanie i rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych, odpowiadających współczesnym potrzebom oraz wyzwaniom w zakresie 

bezpieczeństwa narodowego. 

Konstrukcja programów studiów WBN, w tym kierunku Bezpieczeństwo narodowe, 

zakłada interdyscyplinarne kształcenie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach: nauki 

o bezpieczeństwie, nauki prawne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki 

socjologiczne, psychologia oraz w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia 

i językoznawstwo. 

Przedmiotem badań bezpieczeństwa narodowego są międzynarodowe i krajowe 

instytucje bezpieczeństwa, procesy wpływające na tworzenie bezpiecznego życia i rozwoju 

oraz działania organów odpowiedzialnych za kierowanie bezpieczeństwem państwa na 

wszystkich jego poziomach i we wszystkich stanach jego funkcjonowania. Bezpieczeństwo 

narodowe zajmuje się formułowaniem odpowiedzi na pytania: jak diagnozować, 

przeciwdziałać i radzić sobie ze skutkami współczesnych zagrożeń oraz poszukiwać związków 

przyczynowo - skutkowych między zjawiskami kształtującymi procesy integracyjne  

w państwie i uwarunkowaniami środowiska bezpieczeństwa? Ponadto w ramach 

bezpieczeństwa narodowego analizie poddawane są współczesne stosunki międzynarodowe  

i ich wpływ na bezpieczeństwo oraz prowadzi się badania nad uwarunkowaniami kulturowymi, 

politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i historycznymi, które wpływają na kształtowanie 

współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Przyjęta koncepcja kształcenia, na charakteryzowanym kierunku studiów, wychodzi 

naprzeciw potrzebom aktualnie bardzo rozwijającego się w Polsce rynku pracy związanego 

z działalnością na rzecz budowy skutecznego systemu bezpieczeństwa na wszystkich 
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poziomach organizacji państwowej, uwzględnia także uwagi i sugestie zgłaszane przez 

potencjalnych pracodawców, reprezentowanych przez interesariuszy zewnętrznych, z którymi 

Wydział współpracuje. Koncepcja kształcenia jest też zgodna z oczekiwaniami interesariuszy 

wewnętrznych, reprezentowanych przez współpracujące jednostki organizacyjne w ramach 

Akademii Sztuki Wojennej.  

Koncepcja kształcenia pozwala rozwijać wiedzę, umiejętności i kompetencje 

ułatwiające podejmowanie pracy w różnych organizacjach tworzących wielopodmiotowy 

system bezpieczeństwa narodowego. Koresponduje z określoną dla absolwentów sylwetką,  

w której uwzględniono osiągnięcie przez nich wszystkich efektów uczenia się określonych 

dla kierunku studiów.  

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze specjalisty analityka, 

w strukturach występujących w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, służbach, 

inspekcjach i strażach, jak również prywatnych podmiotach bezpieczeństwa. Jednocześnie 

absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe dysponują wiedzą w zakresie funkcjonowania 

kluczowych dla bezpieczeństwa państwa działów administracji rządowej. W związku z tym 

mogą również podjąć pracę w służbach specjalnych oraz innych instytucjach układu 

pozamilitarnego, realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa.  

Akademia Sztuki Wojennej reprezentuje kulturę opartą na tradycji, symbolice, normach 

i wartościach wojskowych. Ma to wpływ na postawy studentów ASzWoj, które wyróżniają ich 

spośród absolwentów innych uczelni i są bardzo wysoko cenione przez pracodawców. Należy 

tu podkreślić poszanowanie autorytetu, dyscyplinę pracy, odpowiedzialność oraz zwracanie 

uwagi na bezpieczeństwo. Pracodawcy podkreślają, że absolwenci ASzWoj bardzo szybko 

dostosowują się do wymogów organizacji zhierarchizowanych, wymagających 

ukształtowanego wewnętrznego zdyscyplinowania. 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego stosuje podejście projakościowe w każdym 

aspekcie procesu dydaktycznego oraz w działalności naukowej i wychowawczej. Uczestnicy 

procesu kształcenia realizują to podejście poprzez zaangażowanie w pracę zespołową, 

przestrzeganie standardów i procedur oraz stałe podnoszenie swoich kompetencji, do czego 

w dużym stopniu przyczyniają się realizowane przedsięwzięcia o charakterze seminariów, 

narad i odpraw metodycznych. Cele polityki jakości są realizowane zwłaszcza poprzez 

włączenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych do procesu definiowania kierunkowych 

i przedmiotowych efektów uczenia się oraz projektowania i realizacji procesu kształcenia. 

Niebagatelną rolę w tym zakresie odgrywają wybitni specjaliści z Agencji Bezpieczeństwa 
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Wewnętrznego (ABW), Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa (RCB), Ministerstwa Obrony Narodowe (MON), Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego (SKW), Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), Straży Granicznej 

(SG), Policji, Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i innych instytucji bezpieczeństwa, biorących 

udział w procesie kształcenia. 

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe ma charakter kształcenia 

modułowego, treści programowe podzielono według kanonów obowiązujących w naukach 

społecznych. Studenci zapoznają się z podstawami nauk społecznych, zgłębiają treść 

przedmiotów kierunkowych i przechodzą do kształcenia specjalistycznego. Treści kształcenia 

specjalistycznego uwzględniają potrzeby praktyki i podzielone zostały według następującego 

klucza: podstawy teoretyczne, organizacja i funkcjonowanie podmiotów bezpieczeństwa, 

podstawowe zadania zawodowe realizowane przez specjalistów. Kształcenie praktyczne 

prowadzone jest z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia. Szczególnym 

przedsięwzięciem dydaktycznym, umożliwiającym sprawdzenie efektów uczenia się są gry 

decyzyjne, polegające na rozwiązywaniu konkretnych problemów, realizowane w wybranych 

specjalnościach w ostatnich semestrach studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

Systematycznie jest modernizowana i rozwijana infrastruktura dydaktyczna oraz 

wdrażane są nowoczesne technologie informatyczne, również w kontekście umożliwienia 

nauczania i uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Doświadczenia czasu pandemii pozwoliły na wypracowanie rozwiązań organizacyjnych 

umożliwiających płynne przechodzenie do różnych wariantów nauczania, co ma swoje 

odzwierciedlenie zarówno w przepisach wewnętrznych uczelni (m. in. procedury postępowania 

w przypadku wprowadzania dodatkowych obostrzeń pandemicznych, w tym związane  

z przejściem z nauczania stacjonarnego na zdalne, itp.), jak również w poszczególnych 

programach studiów. Wpływa to na podwyższanie atrakcyjności studiowania, a jednocześnie 

poprawia się poziom weryfikacji przyjętych efektów uczenia się.  

Kierunkowe efekty uczenia się zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (corocznie podlegają weryfikacja przez radę programową WBN oraz WZZJK 

podczas przeglądu i aktualizacji programów studiów). Zestaw efektów uczenia się dla studiów 

pierwszego stopnia składa się z 20 efektów (7 efektów w zakresie wiedzy, 8 w zakresie 

umiejętności i 5 w zakresie kompetencji społecznych). Z kolei zestaw efektów uczenia się dla 

studiów drugiego stopnia składa się z 23 efektów (9 efektów w zakresie wiedzy, 8 efektów  

w zakresie umiejętności i 6 w zakresie kompetencji społecznych). Kierunkowe efekty uczenia 
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się są uszczegółowione i znajdują odzwierciedlenie w kartach opisów przedmiotów zgodnie  

z treścią matrycy osiągania efektów uczenia się (zawartej w programie studiów pierwszego  

i drugiego stopnia). Adekwatnie do zapisów w matrycy efektów uczenia się, są one 

odzwierciedlone w sylabusach przedmiotów, dostępnych dla studentów w systemie Wirtualna 

Uczelnia. 

Wszystkie efekty uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia,  

po uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i w oparciu o dostępne wyniki badań naukowych, 

uszczegółowione są poprzez efekty przedmiotowe opisane w programie kształcenia. 

Spodziewane rezultaty opisane są kierunkowymi efektami uczenia się, odnoszącymi się do 

modułów kształcenia podstawowego, zasadniczego (kierunkowego) i ograniczonego wyboru 

(specjalnościowego). Każdy student dodatkowo wzbogaca swoją wiedzę, umiejętności 

i kompetencje społeczne poprzez indywidualny dobór treści kształcenia (przedmiotów) 

z modułu swobodnego wyboru (fakultatywnego), także zawierających opisy efektów uczenia 

się. Nadmienić też należy, że kierunek Bezpieczeństwo narodowe wprowadza sukcesywnie do 

swoich programów ofertę w językach obcych czego przykładem jest specjalność  

Zrównoważone bezpieczeństwo (Sustainable security), które może być realizowane zarówno  

w języku polskim, jak i w języku angielskim (program studiów drugiego stopnia edycja 2021-

2023). 

 

Kryterium 2 – Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, 

organizacja procesu nauczania i uczenia 

Wszystkie wymogi związane z programami i organizacją studiów w pełni odpowiadają 

wymogom ustawowym1, a także wynikają z aktów wykonawczych i wewnętrznych regulacji 

Uczelni. Programy kształcenia są dostosowane do profilu oraz poziomu studiów, stąd zarówno 

przedmioty (szczególnie te wybierane przez studenta), jak i formy oraz metody prowadzonych 

zajęć wpływają na profil absolwenta.  

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – o profilu ogólnoakademickim – trwają 

3 lata (6 semestrów) w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz 2 lata (4 semestry) 

w przypadku studiów drugiego stopnia. Wymogiem ukończenia studiów pierwszego stopnia 

 
1 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668). 
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jest uzyskanie 180 punktów ECTS2, a drugiego stopnia – uzyskanie 90 punktów ECTS3. 

Na studiach niestacjonarnych struktura i wartość punktów ECTS jest taka sama jak na studiach 

stacjonarnych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie 

egzaminów oraz zaliczenie praktyk i złożenie pracy dyplomowej. Studia kończą się egzaminem 

dyplomowym.  

Przyjęty na studiach harmonogram realizacji zajęć oparty jest na podziale na moduły 

zgodne z kierunkowymi efektami uczenia się. Na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia 

– stacjonarnych i niestacjonarnych, są to: moduł ogólny (ogólnowydziałowy), na który 

składają się przedmioty ogólne; moduł zasadniczy (kierunkowy), na który składają się 

przedmioty omawiające zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego; moduł 

ograniczonego wyboru (specjalnościowy), na który składają się przedmioty konkretyzujące 

zagadnienia z wybranej specjalności oraz moduł swobodnego wyboru, obejmujący 

przedmioty uszczegóławiające już konkretne zainteresowania studentów.  

Na studiach pierwszego stopnia w module podstawowym zawarto takie przedmioty 

jak: język obcy; wychowanie fizyczne; seminarium dyplomowe; metodyka przygotowania pracy 

licencjackiej; filozofia bezpieczeństwa; psychologia bezpieczeństwa; socjologia 

bezpieczeństwa; historia bezpieczeństwa Polski; podstawy bezpieczeństwa informacyjnego; 

podstawy państwa i prawa; podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa); stosunki 

polityczne; organizacja sił zbrojnych; współczesne zagrożenia bezpieczeństwa.  

Moduł zasadniczy (kierunkowy) obejmuje przedmioty: podstawy bezpieczeństwa 

wewnętrznego; prawo konstytucyjne; prawo administracyjne; podstawy zarządzania 

bezpieczeństwem; wprowadzenie do strategii bezpieczeństwa narodowego; bezpieczeństwo 

energetyczne i surowcowe państwa; administracja publiczna w Polsce; podstawy zarządzania 

kryzysowego; anatomia konfliktów zbrojnych; kultura bezpieczeństwa; podstawy 

bezpieczeństwa pozamilitarnego; ochrona granic RP; podstawy wiedzy o współczesnym 

terroryzmie; psychospołeczne aspekty sytuacji zagrożeń; bezpieczeństwo ekologiczne; ochrona 

infrastruktury krytycznej; komunikacja społeczna we współczesnych obszarach 

bezpieczeństwa; bezpieczeństwo militarne RP;  służby specjalne w systemie bezpieczeństwa 

państwa; podstawy strategii; podstawy przygotowań obronnych państwa; bezpieczeństwo 

zdrowotne oraz praktykę studencką.  

 

 
2 Zgodnie z Programem studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na lata 2021–2023.  
3 Zgodnie z Programem studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na lata 2021–2023.  
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W module ograniczonego wyboru zaproponowano przedmioty: 

- na specjalności obrona narodowa: podstawy militaryzacji; system obronny państwa; 

strategia obronności RP; obrona cywilna; świadczenia na rzecz obrony; obrona terytorialna; 

operacyjne przygotowanie obszaru kraju;  

- na specjalności bezpieczeństwo społeczne: wprowadzenie do polityki społecznej; 

bezpieczeństwo socjalne; psychologia zespołu pracowniczego; bezpieczeństwo demograficzne; 

bezpieczeństwo personalne i strukturalne; zachowania dysfunkcyjne i ich profilaktyka; gra 

decyzyjna;  

- na specjalności analityka i prognostyka zagrożeń: podstawy metodyki oceny 

zagrożeń i ryzyka; uwarunkowania i dynamika konfliktów zbrojnych; migracje  

we współczesnym świecie; proliferacja broni masowego rażenia; służby wywiadowcze,  

a terroryzm; świat w dobie globalizacji. Na studiach pierwszego stopnia w IV, a szczególnie  

w V–VI semestrze, zajęcia wymagają już pewnej wiedzy specjalistycznej, bazującej na 

podstawach, które student powinien poznać na wcześniejszych etapach studiowania.  

Moduł swobodnego wyboru dla wszystkich kierunków studiów licencjackich 

realizowanych w WBN zawiera przedmioty wybieranych przez studenta. W bieżącym 

roku akademickim, w semestrze zimowym oferowano poniższe przedmioty: w bloku A: 

problemy współczesnego zarządzania; badanie Internetu i sieci społecznych; analiza 

współczesnych wydarzeń politycznych; bezpieczeństwo kulturowe Europy; globalizacja 

bezpieczeństwa; NATO jako instrument bezpieczeństwa RP; przywództwo w jednostkach 

zhierarchizowanych; techniki negocjacji i mediacji; walka cywilizacji; bezpieczeństwo 

energetyczne Polski; International Political Economy (w języku angielskim, również dla 

studentów ERASMUS+); Public Speaking  (w języku angielskim, również dla studentów 

ERASMUS+); w bloku B: bezpieczeństwo Internetu rzeczy; dostęp do informacji publicznej; 

polityka UE wobec Rosji a polskie interes; prawne podstawy bezpieczeństwa; samorząd 

terytorialny w systemie bezpieczeństwa Polski; wojny nieregularne; Wojska Obrony 

Terytorialnej w sytuacjach kryzysowych; sztuczna inteligencja w wymiarze militarnym  

i cywilnym; pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa państwa UE; EU Policy-making: 

Current Issues and Strategies (w języku angielskim, również dla studentów ERASMUS+) oraz 

Geopolitics od Central and Eastern Europe (w języku angielskim, również dla studentów 

ERASMUS+). 
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Na uzyskane 180 punktów ECTS na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia składają 

się m.in: 

⎯ 90 punkty (i 62 dla studiów niestacjonarnych) – liczba punktów ECTS 

przyporządkowana do zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich i studentów; 

⎯ 5 punktów– liczba punktów ECTS przyporządkowana modułom zajęć związanych 

z praktycznym przygotowaniem zawodowym służącym zdobywaniu przez studenta 

umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych; 

⎯ 54 punkty – liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/modułom zajęć do 

wyboru;  

⎯ 5 punktów – liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym; 

⎯ 91 punktów – liczba punktów ECTS obejmująca przedmioty powiązane z badaniami 

naukowymi prowadzonymi w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplinie nauk 

o bezpieczeństwie) związanej z kierunkiem studiów, służące zdobywaniu przez 

studentów pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych 

(przedmioty kierunkowe i specjalnościowe).  

Na studiach drugiego stopnia obowiązują te same moduły, studenci mogą zatem 

kontynuować ścieżkę kształcenia na tej samej specjalności lub wybrać nową specjalność na 

danym kierunku studiowania poszerzając zakres uzyskanej wiedzy specjalistycznej.  

W module ogólnym (ogólnowydziałowym) zawarto przedmioty: język obcy; 

seminarium dyplomowe; metodologia nauk społecznych; teoria nauki o bezpieczeństwie; 

system bezpieczeństwa narodowego; strategia bezpieczeństwa narodowego; 

cyberbezpieczeństwo; komunikacja społeczna; Siły Zbrojne RP; współczesne konflikty zbrojne; 

zarządzanie kryzysowe; prawo bezpieczeństwa i konfliktów zbrojnych.  

W module zasadniczym (kierunkowym) są to następujące przedmioty: środowisko 

bezpieczeństwa państwa; ochrona infrastruktury bezpieczeństwa narodowego; operacje 

wsparcia pokoju; geopolityka i geostrategia; strategie bezpieczeństwa NATO i UE; stany 

bezpieczeństwa państwa; psychologia społeczna; system antyterrorystyczny w Polsce; systemy 

bezpieczeństwa współczesnych państw; aspekty prawno-administracyjne zarządzania 

bezpieczeństwem; ochrona informacji niejawnych; pozarządowe formy bezpieczeństwa; 

bezpieczeństwo informacyjne; wojskowe wsparcie władz cywilnych. 
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Moduł ograniczonego wyboru zawiera przedmioty:  

⎯ na specjalności obrona narodowa: gotowość obronna państwa; planowanie obronne 

państwa; pozamilitarne przygotowania obronne; system kierowania obronnością; 

powszechny obowiązek obrony; szczególna ochrona obiektów; 

⎯ na specjalności bezpieczeństwo społeczne: bezpieczeństwo społeczne państwa; polityka 

społeczna i zdrowotna; człowiek w sytuacji zagrożeń; przywództwo społeczności 

lokalnych;  konflikty społeczne i negocjacje; gra decyzyjna;  

⎯ na specjalności analityka i prognostyka zagrożeń: prognozowanie w dziedzinie 

konfliktów; analiza przestępczości międzynarodowej; międzynarodowe instytucje 

bezpieczeństwa, a problem ekstrapolacji zagrożeń; ewolucja współczesnego terroryzmu 

międzynarodowego; bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna; prognozowanie 

zagrożeń bezpieczeństwa UE; 

⎯ na specjalności anglojęzycznej zrównoważone bezpieczeństwo (sustainable security): 

krytyczne studia nad bezpieczeństwem – teorie i metody (critical security studies – 

theories and methods); systemy społeczno-ekologiczne (socio-ecological systems); cele 

zrównoważonego rozwoju (sustainable development goals); bezpieczeństwo człowieka 

(human security); zrównoważone bezpieczeństwo (sustainable security); kompetencje 

miękkie dla bezpieczeństwa i obronności (soft skills for security). 

Moduł swobodnego wyboru dla wszystkich kierunków studiów magisterskich 

realizowanych w WBN zawiera przedmioty wybierane przez studenta. W bieżącym roku 

akademickim, w semestrze zimowym wybrano poniższe przedmioty: w bloku A: 

alternatywne oprogramowanie open source urządzeń sieciowych; anonimowość  

i bezpieczeństwo użytkownika i Internecie; fundamentalizm; międzynarodowa ekonomia 

polityczna; ochrona granic UE i wybranych państw świata; prognozowanie zagrożeń dla 

bezpieczeństwa państwa; zarządzanie zasobami na potrzeby obronne państwa; proces 

kształtowania się systemu bezpieczeństwa UE; Intelligence and Counterintelligence in the 

Modern Word (w języku angielskim, również – ERASMUS+); w bloku B: prawo 

bezpieczeństwa; socjologia kultury; terroryzm z wykorzystaniem BMR; WOT w systemie 

obronnym państwa; współczesne ideologie polityczne; wstęp do kultury strategicznej; 

komunikacja strategiczna państwa; Final Thesis and Presentations in Security Sciences  

(w języku angielskim, również dla studentów ERASMUS+); Information and Cyber Security 

(w języku angielskim, również dla studentów ERASMUS+). 
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Na uzyskanie 90 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia składa się m in: 

⎯ 51,3 punktów (i 36,7 dla studiów niestacjonarnych) – liczba punktów ECTS 

przyporządkowana do zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich i studentów; 

⎯ 6 – liczba punktów ECTS przyporządkowana modułom zajęć związanych z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym służącym zdobywaniu przez studenta umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych;  

⎯ 27 – liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/modułom zajęć do wyboru; 

⎯ 46 – liczba punktów ECTS obejmująca przedmioty powiązane z badaniami naukowymi 

prowadzonymi w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie) 

związanej z kierunkiem studiów, służące zdobywaniu przez studentów pogłębionej 

wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych (przedmioty kierunkowe 

i specjalnościowe). 

Sylabusy są udostępniane i omawiane ze studentami na pierwszych zajęciach – 

wykładach i ćwiczeniach, rozpoczynających dany przedmiot. Sylabus złożony jest z części 

opisowej, stanowiącej odwołanie do efektów kształcenia w obszarze: wiedza, umiejętności 

kompetencje, które student powinien osiągnąć po zrealizowaniu danego przedmiotu. Efekty 

stanowią wynikowe z zaproponowanych treści kształcenia zgodnie z kierunkowymi efektami 

uczenia się oraz dyscypliną naukową. Z kolei, część merytoryczna, zgodna z programem 

przedmiotu, zawiera określenie tematów zajęć. Sylabus zawiera także wykaz narzędzi 

dydaktycznych oraz literaturę podstawową i uzupełniającą, jak również – co istotne – sposoby 

oceny.  

Zdecydowana część zajęć dydaktycznych wymaga bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów. Zajęcia są prowadzone przede wszystkim w formie wykładów, 

ćwiczeń, a także seminariów, jak również e-learningu możliwego dzięki funkcjonowaniu 

platform kształcenia na odległość (ADL ILIAS i narzędzia pracy i nauki grupowej Microsoft 

Teams), lektoratów oraz w formach innych, oferowanych przez nauczycieli akademickich np. 

warsztaty problemowe, gry decyzyjne, debaty oksfordzkie, wreszcie – egzaminowanie czy 

konsultacje. Różnorodność form prowadzenia zajęć i stosowanych narzędzi dydaktycznych 

sprzyja realizacji efektów uczenia się. Warto wskazać, że na platformie ADL umieszczane są 

nie tylko kursy, które student obowiązkowo musi zaliczyć korzystając z tej formy kształcenia 

(np. kurs BHP, szkolenie biblioteczne), ale także materiały dydaktyczne czy kursy rozwijające 
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zainteresowania studentów, jak kursy językowe (Military English, ELTEC), gry edukacyjne 

(Gra edukacyjna – Zbrodnia), czy kurs Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów 

Zbrojnych. Skutecznym narzędziem edukacji zdalnej wymuszonym przez pandemię COVID-

19, a realizowanym w Instytucie Teorii Bezpieczeństwa (czy też szerzej w Akademii Sztuki 

Wojennej) jest wspomniane oprogramowanie MS Teams. 

Do sumy punktów wlicza się także kurs języka obcego, prowadzony przez kadrę 

ze Studium Języków Obcych Akademii Sztuki Wojennej, który tematycznie dostosowany jest 

do zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, co umożliwia studentom przystępowanie 

do egzaminów STANAG. Student kończący lektorat powinien posługiwać się językiem obcym 

z użyciem terminologii specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa na poziomie B2, a absolwent 

studiów drugiego stopnia na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. Studenci na studiach pierwszego i drugiego stopnia odbywają zajęcia 

z wybranego języka obcego: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego.  

Z kolei praktyki studenckie, które student powinien odbyć w IV semestrze II roku 

umożliwiają zdobycie 5 punktów ECTS (125 godzin praktyk). Studenckie praktyki zawodowe 

mają charakter obligatoryjny. Zasady i cele odbywania praktyk studenckich, ich szczegółowy 

charakter i zakres określa się na podstawie uzgodnień z wybranymi instytucjami w kraju lub za 

granicą. Propozycję miejsca (instytucji, zakładu pracy) odbycia praktyki może zgłosić student 

indywidualnie. Przedstawiona propozycja wymaga akceptacji dziekana. Po uzyskaniu 

akceptacji student jest zobowiązany do załatwienia wszystkich formalnych spraw związanych 

z odbyciem praktyki. Praktykę studencką rozlicza opiekun praktyk na podstawie dostarczonych 

przez studenta dokumentów: potwierdzenia odbycia praktyki oraz wypełnionego dziennika 

praktyk. Celom praktyk towarzyszy założenie, że muszą być one zbieżne z profilem 

zawodowym absolwenta oraz zwiększać jego potencjał na rynku pracy. Dodać należy, 

że studenci studiów niestacjonarnych zatrudnieni w instytucjach (zakładach) mogą odbywać 

praktykę na swoich stanowiskach pracy, jeżeli charakter tej pracy pozwala osiągnąć założony 

cel praktyki. W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe 

studenci nie odbywają praktyk studenckich. 

W planach studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 ujęto 

rozliczenie godzinowe treści kształcenia w całym cyku kształcenia z wykazaniem liczby godzin 

dydaktycznych z udziałem nauczyciela oraz pracy samodzielnej studenta. W programie 

studiów stacjonarnych pierwszego stopnia przewidziano 2370 godzin zajęć z udziałem 

nauczyciela oraz 2250 godzin pracy własnej studentów (godziny niekontaktowe). 
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W programie studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia przewidziano 1491 godzin 

zajęć z udziałem nauczyciela oraz 3009 godzin pracy własnej studentów (godziny 

niekontaktowe). W programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia przewidziano 1283 

godzin zajęć z udziałem nauczyciela oraz 967 godzin pracy własnej studentów (godziny 

niekontaktowe). W programie studiów niestacjonarnych drugiego stopnia przewidziano 

916 godzin zajęć z udziałem nauczyciela oraz 1334 godzin pracy własnej studentów (godziny 

niekontaktowe). 

W najnowszych programach studiów na rok 2021/2024 i 2021/2022 zajęcia 

z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego w stosunku do całościowo ujętych 

punktów ECTS wynoszą: 

⎯ 51,30 % zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia; 

⎯ 33,13 % zajęć na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia; 

⎯ 55,44 % zajęć na studiach stacjonarnych drugiego stopnia; 

⎯ 39,66 % zajęć na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia. 

Na studiach pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znaczny 

procent liczby punktów ECTS studenci uzyskują dzięki przedmiotom wybieranym: 

ograniczonego wyboru (30 punktów ECTS), wolnego wyboru – fakultatywnym (24 punktów 

ECTS), językowi obcemu (8 punktów ECTS), seminarium dyplomowemu (10 punktów ECTS), 

a także praktyk (5 punktów ECTS) – które są obowiązkowe. Procentowy udział punktów ECTS 

wśród przedmiotów wybieranych wynosi 42,28%. 

Na studiach drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych udział punktów 

ECTS z przedmiotom wybieranych wynosi: 43,33% (przedmioty ograniczonego wyboru – 

15 punktów ECTS, przedmioty wolnego wyboru – fakultatywne– 12 punktów ECTS, język 

obcy 2 punkty ECTS, seminarium dyplomowe 10 punktów ECTS). 

Na studiach zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych liczebność grup 

ćwiczeniowych pozwala na efektywną realizację celów studiów. Jest to szczególnie widoczne 

w przypadku zajęć seminaryjnych, które w znacznym stopniu umożliwiają indywidualną pracę 

ze studentem, gdyż seminaria prowadzone są w grupach liczących do 10 osób (z możliwością 

zwiększenia do 15).  

Programy studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe co roku są aktualizowane,  

by możliwie jak najlepiej dostosować treści, godziny i tematy zajęć na potrzeby 

efektywniejszego kształcenia studentów. Szczegółowe treści kształcenia są sformułowane 
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w sylabusach do poszczególnych przedmiotów przez pracowników prowadzących dany 

przedmiot – wykłady. Zajęcia, w szczególności przedmioty fakultatywne4 (proponowane 

w module swobodnego wyboru), prowadzone są przez osoby, które zagadnieniami 

składającymi się na dany przedmiot zajmują się naukowo. Często mają doświadczenie także 

praktyczne (m.in. obecni i byli pracownicy służb mundurowych, pracownicy instytucji 

administracji publicznej), co odnotować należy in plus nie tylko pod względem aktualności czy 

atrakcyjności prowadzonych zajęć, ale i merytorycznego poziomu kształcenia. Podkreślić 

należy, że Akademia jest jedną z wiodących instytucji w kształceniu z zakresu nauk 

o bezpieczeństwie, co wynika również z przygotowywanych monografii, podręczników 

akademickich, artykułów naukowych i innych opracowań dydaktycznych przez kadrę 

akademicką, które to pozycje są polecane studentom i wykorzystywane w toku studiów.  

W procesie kształcenia uwzględnia się zasady dydaktycznej indywidualizacji 

i zespołowości. Indywidualizacja realizowana jest poprzez umożliwienie studentom wyboru 

poszczególnych przedmiotów: język obcy, seminarium dyplomowe, przedmioty fakultatywne 

czy miejsce odbywania praktyk, ale przede wszystkim wybór specjalności. 

Zgodnie z Regulaminem studiów w Akademii Sztuki Wojennej wprowadzonym przez 

Rektora – Komendanta 31 sierpnia 2021 r. dopuszcza się możliwość odbywania studiów 

według indywidualnego planu studiowania lub indywidualnego trybu i terminu zaliczania 

zajęć. Dla tych form kształcenia szczegółowy tryb postępowania określa rada podstawowej 

jednostki organizacyjnej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego posiada ogólną ofertę 

kształcenia dla studentów niepełnosprawnych – jest możliwość uczestniczenia 

w realizowanych przedmiotach. Korzystać mogą oni z indywidualizacji programu kształcenia 

na zasadach ogólnych, a infrastruktura dydaktyczna, w tym część sal dostosowana jest do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Zwrócić należy także uwagę na infrastrukturę zapewniająca prawidłową realizację 

celów kształcenia, jak sale dydaktyczne, które przeszły w ostatnich latach gruntowny remont, 

nowopowstałą pracownię cyberbezpieczeństwa, sprawnie funkcjonujące pracownie 

komputerowe, czy laboratorium zarządzania obronnością w sytuacjach kryzysowych. Uczelnia 

dysponuje również bogatą i uzupełnianą także w pozycje anglojęzyczne biblioteką akademicką, 

czy wyremontowanym Akademickim Ośrodkiem Sportu z siłownią, salami fitness, halami do 

gier zespołowych i basenem. 

 
4 Przedmioty fakultatywne, co istotne wybierane są drogą internetową. Co roku oferta zajęć jest rozszerzana  

i uaktualniana.  



 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 

24 

 

Kryterium 3 - Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia 

się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Warunki, harmonogram i tryb rekrutacji, a także przedmioty kwalifikacyjne i liczbę 

miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo 

narodowe, określają corocznie wydawane uchwały Senatu ASzWoj i zarządzenia Rektora-

Komendanta. Na rok akademicki 2021/2022 przedmiotowe warunki określa Uchwała  

Nr 24/2020 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia 

form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia  

i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuki Wojennej w roku 

akademickim 2021/2022 oraz sposobu jej przeprowadzenia. Dodatkowo proces rekrutacji 

uregulowano w: 

⎯ Zarządzeniu nr 12/2021 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 

31.03.2021 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów 

stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022; 

⎯ Zarządzeniu nr 17 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 30 kwietnia 

2021 r. w sprawie organizacji i przebiegu rekrutacji na pierwszy rok studiów, 

rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022. 

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów  

I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, odbywa się na podstawie wyników egzaminu 

maturalnego, natomiast kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości, na podstawie 

wyników tego egzaminu lub w przypadku, jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu 

na egzaminie dojrzałości, na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu 

uzyskanej w szkole średniej. 

Podstawą przyjęcia na studia są:  

⎯ wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego;  

⎯ wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów (spośród: geografia, historia, wiedza  

o społeczeństwie, matematyka, informatyka), które po przeliczeniu pozwolą osiągnąć 

kandydatowi najwyższą liczbę punktów. 

Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywają się w kolejności wynikającej z sumy 

uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów przez dwóch lub 
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więcej kandydatów na ostatnich miejscach listy zakwalifikowanych na dany kierunek 

preferowani będą absolwenci klas mundurowych. 

O przyjęciu na studia II stopnia decyduje ocena uzyskana na dyplomie studiów 

wyższych oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia. 

Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż bezpieczeństwo 

narodowe, a zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane przez dziekana 

wydziału do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych wynikających z porównania 

efektów uczenia się z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia. 

Jednym z mechanizmów pozwalających na prowadzenie studiów na najwyższym 

poziomie jest przyciąganie na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe najzdolniejszych 

kandydatów, w tym laureatów olimpiad przedmiotowych. Zasady ich przyjmowania reguluje 

Uchwała Nr 42/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuki Wojennej laureatów i finalistów olimpiad 

przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych stopnia centralnego w latach akademickich 

2019/2020 – 2022/2023. 

W roku akademickim 2021/2022 na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe 

przyjęto: 

⎯ I stopień stacjonarne – 71 osób; 

⎯ I stopień niestacjonarne – 44 osób; 

⎯ II stopień stacjonarne – 20 osób; 

⎯ II stopień niestacjonarne – 41 osób. 

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza 

szkolnictwem wyższym zawarte są w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się  

w Akademii Sztuki Wojennej (Uchwała nr 62/2019 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia  

10 października 2019 r.), który szczegółowo określa: 

⎯ cele potwierdzania efektów uczenia się, nabytych w procesie uczenia się poza systemem 

studiów;  

⎯ zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się;  

⎯ sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. 

Celem potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych poza systemem studiów jest 

ułatwienie osobom posiadającym odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe 

dostępu do studiów wyższych, organizowanych w Akademii oraz skrócenie czasu odbywanych 
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studiów poprzez zaliczenie określonych przedmiotów/modułów zajęć i przypisanie im 

odpowiedniej liczby punktów ECTS bez konieczności uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć 

dydaktycznych przewidzianych programem studiów. 

Ogólne procedury związane z pomiarem i oceną efektów uczenia się określone są  

w Regulaminie studiów w ASzWoj. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Realizowane 

przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną, zaliczeniem bez oceny lub egzaminem z oceną,  

co znajduje odzwierciedlenie w programie studiów. Egzamin może być przeprowadzony  

w formie ustnej lub pisemnej. Jest on sprawdzianem uzyskanego przez studenta poziomu 

efektów uczenia się założonych w programie studiów. Zaliczenie może odbywać się na 

podstawie różnych efektów pracy studenta, np. wyników kolokwiów, pracy zaliczeniowej, 

prezentacji multimedialnej, sprawozdań z zajęć, przygotowanych studiów przypadków, 

projektów, praktycznego wykonywania czynności zawodowych w ramach ćwiczeń, aktywnego 

udziału w zajęciach (w tym dyskusjach).  

W Uczelni obowiązuje 6-stopniowa skala ocen: od oceny ,,niedostateczny” (2,0)  

do oceny ,,bardzo dobry” (5,0). Zaliczenia dokonuje prowadzący zajęcia. Warunkiem 

zaliczenia przedmiotu jest spełnienie wymagań wynikających z karty przedmiotu, a semestru – 

uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów oraz zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk, 

określonych w programie studiów dla danego semestru. 

Zgodnie z Regulaminem studiów każdy prowadzący zajęcia zobowiązany jest  

do podania studentom do wiadomości szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu  

w postaci karty przedmiotu. Karta przedmiotu dodatkowo udostępniana jest studentom  

w Wirtualnej Uczelni. Każdy przedmiot przewidziany w programie studiów kończy się oceną 

lub zaliczeniem bez oceny wpisanym do protokołu. Wydrukowane protokoły z wynikami 

zaliczeń i egzaminów nauczyciel akademicki przekazuje do Wydziału Obsługi Studentów po 

zakończeniu sesji egzaminacyjnej. Studenci mają zapewnioną możliwość wglądu  

do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych. Studentom przysługują prawa odwoławcze  

od ocen przewidziane w Regulaminie studiów oraz wynikające z niego możliwości poprawiania 

ocen niedostatecznych. Materiały dokumentujące formę i treść oraz protokoły zaliczeń są 

archiwizowane i poddawane kontroli w celu monitorowania poprawności procesu oceniania. 

W celu określenia skuteczności osiągnięcia efektów uczenia się prowadzona jest ich 

weryfikacja (na podstawie procedur uczelnianych). Podstawę do weryfikacji osiągniętych 

efektów uczenia się stanowią między innymi: wyniki uzyskiwane przez studentów w ramach 

poszczególnych semestrów; wyniki uzyskiwane przez studentów z pracy i egzaminu 
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dyplomowego; wyniki uzyskiwane przez studentów w ramach praktyki zawodowej; uwagi  

i wnioski z analizy monitoringu losów absolwentów. System weryfikacji efektów uczenia się 

oparty został na narzędziach dydaktycznych do których zaliczyć należy: 

⎯ egzamin – ustny, opisowy, testowy; 

⎯ zaliczenie – ustne, opisowe, testowe; 

⎯ kolokwium; 

⎯ przygotowanie referatu; 

⎯ przygotowanie projektu; 

⎯ rozwiązywanie zadań problemowych; 

⎯ prezentacje multimedialne prowadzone i przygotowywane indywidualnie lub grupowo; 

⎯ wypowiedzi ustne, aktywność w dyskusji; 

⎯ analiza przypadków case study; 

⎯ ocena pracy przy przygotowywaniu pracy dyplomowej; 

⎯ egzamin dyplomowy / obrona pracy. 

Dokumentacja z weryfikacji efektów uczenia się, która przeprowadzana jest w sposób 

pisemny jak: testy, prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, raporty, zadania wykonane 

przez studentów, projekty zrealizowane przez studentów, wypełnione dzienniki praktyk, prace 

dyplomowe, protokoły egzaminów dyplomowych jest archiwizowana. 

Ocenie podlega również praktyka zawodowa. Oceny praktyki dokonuje opiekun na 

podstawie dziennika praktyk, sprawozdania studenta z praktyki i opinii instytucji, w której 

student odbywał praktykę. Po odbyciu praktyki jej opiekun przeprowadza ze studentem 

wywiad, który służy między innymi do zweryfikowania stopnia osiągnięcia przez studenta 

zakładanych efektów uczenia się. 

Ocena osiągania efektów uczenia się dla przedmiotów prowadzonych w ramach 

kierunku Bezpieczeństwo narodowe prowadzona jest także poprzez ewaluację kształcenia,  

w tym monitorowanie zajęć dydaktycznych (hospitacje zajęć dydaktycznych, ankietyzacja 

studentów dotycząca oceny zajęć dydaktycznych, ankietyzacja studentów dotycząca oceny 

pracy Wydziału Obsługi Studentów). Ankiety dla Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 

zostały zamieszczone na platformie edukacyjnej ILIAS.  Każdy student posiada konto na 

platformie edukacyjnej, ankiety zostały zamieszczone w Dostępnych zasobach, w folderze 

ROK AKADEMICKI. 
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Badania ankietowe studentów w systemie elektronicznym są anonimowe. Każde 

logowanie, a następnie wypełnienie ankiety, jest szyfrowane. Dostęp do wyników ma jedynie 

administrator oraz upoważniona przez niego osoba, którą jest Pełnomocnik Dziekana WBN  

ds. jakości kształcenia.  

Wyniki hospitacji oraz badań ankietowych studentów i pracowników przedstawiane są 

władzom Wydziału oraz Dyrektorom Instytutów. Otrzymane wnioski służą do podejmowania 

działań doraźnych oraz przyjmowania rozwiązań systemowych, w zakresie doskonalenia 

jakości kształcenia, programów studiów oraz rozwiązań organizacyjnych.  

Niezależnie od powyższego prowadzona jest także cykliczna ocena funkcjonowania 

systemu jakości kształcenia. Po zakończeniu roku akademickiego przedstawiany jest 

Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia raport samooceny, w którym przedstawiane 

są wszystkie działania podejmowane w Instytucie w zakresie monitorowania i doskonalenia 

systemu jakości kształcenia, ujmuje wnioski i rekomendacje, które służą wytyczaniu celów  

i zadań na kolejne lata. Po zakończeniu semestru zimowego przedstawiana jest natomiast 

cząstkowa informacja w tym zakresie za mijający semestr. Rozwiązanie takie pozwala na ciągłe 

monitorowanie systemu jakości kształcenia na poziomie Instytutu oraz na poziomie Uczelni. 

Oprócz powyższych działań, w ostatnim kwartale 2021 r. odbyło się Akademickie 

Sympozjum Jakości Kształcenia (ocena stanu, dobre praktyki, perspektywy), podczas którego 

przedstawiono działania podejmowane Wydział Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie 

doskonalenia jakości kształcenia. 

Proces dyplomowania określa Regulamin studiów (§ 46-51) oraz Wytyczne Prorektora 

ds. Dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ujednolicenia 

procesu przygotowania prac dyplomowych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 

licencjackich, magisterskich, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych  

i kursach prowadzonych w badawczo-dydaktycznych jednostkach organizacyjnych w Akademii 

Sztuki Wojennej od roku akademickiego 2019/2020. 

Student obowiązany jest przygotować pracę dyplomową i złożyć ją w Wydziale Obsługi 

Studentów wraz z kompletem dokumentów szczegółowo określonych w ww. Wytycznych. 

Podczas egzaminu dyplomowego student odpowiada na 3 pytania, z których jedno dotyczy 

pracy, a pozostałe dwa są związane ze wszystkimi modułami realizowanymi podczas studiów 

(pytanie kierunkowe i specjalistyczne). 
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Pod względem merytorycznym prace dyplomowe dotyczą specjalności, w której 

studenci odbywają kształcenie. Tematyka prac podlega ocenie i akceptacji przez Dziekana 

WBN.  

Promotorem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień 

naukowy doktora. Promotor dokonuje zaliczenia seminarium dyplomowego po przedstawieniu 

przez studenta ostatecznej wersji pracy dyplomowej. Oceny pracy dyplomowej dokonuje 

promotor i recenzent. W ramach prac dyplomowych studenci pierwszego stopnia nabywają 

wiedzę w stopniu zaawansowanym, z zakresu przedmiotowego nauk o bezpieczeństwie oraz 

ich miejsca w dziedzinie nauk społecznych [K6A _W01]; umiejętność dokonywania 

interpretacji zjawisk zachodzących w systemie bezpieczeństwa, przy wykorzystaniu wiedzy  

z zakresu nauk o bezpieczeństwie; identyfikowania konkretnych problemów bezpieczeństwa, 

związane z nimi wyzwania, szanse, zagrożenia oraz opracowywania sposobów ich rozwiązania 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznego przetwarzania informacji [K6A 

_U01] a także kompetencje do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i podnoszenia poziomu 

swych kwalifikacji umiejętności w zakresie nauki o bezpieczeństwie oraz samodzielnego 

realizowania prostych zadań badawczych związanych z funkcjonowaniem systemu 

bezpieczeństwa przy uwzględnieniu aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych. 

Student drugiego stopnia, dzięki seminarium zna i rozumie: w pogłębiony sposób miejsce  

i znaczenie różnych elementów systemu bezpieczeństwa w relacji do nauk społecznych  

z uwzględnieniem różnego rodzaju więzi społecznych odpowiadających dziedzinom  

i dyscyplinom naukowym właściwym dla kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz rządzące 

nimi prawidłowości; teorie, doktryny i praktykę w zakresie bezpieczeństwa oraz nauk 

pokrewnych; zależności pomiędzy elementami systemu bezpieczeństwa i jego otoczeniem oraz 

zasady i relacje zachodzące między nimi. Student potrafi dobierać i właściwie wykorzystywać 

metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT), a także 

posiada umiejętności rozumienia i analizowania procesów i zjawisk społecznych oraz ich oceny 

[K7A_U03]; w oparciu o posiadaną wiedzę potrafi dokonywać krytycznej selekcji danych, 

dobierać odpowiednie metody analiz, stawiać i testować hipotezy badawcze oraz formułować 

twórcze interpretacje i prezentacje w zakresie bezpieczeństwa [K7A_U05] oraz samodzielnie 

planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym 

zakresie [K7A_U10]. Ponadto student jest gotowy do: uznawania znaczenia wiedzy  

w rozwiązywaniu problemów oraz zasięgania opinii ekspertów [K7A_K03]; samodzielnego 

wyszukiwania nowych źródeł informacji i zdobywania wiedzy z różnych obszarów 
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bezpieczeństwa oraz efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami w celu wykonania 

zadań [K7A_K06]. Zajęcia z seminarium dyplomowego dają studentom pierwszego oraz 

drugiego stopnia naukę warsztatu badawczego, który daje im podstawy do udziału  

w działalności naukowej WBN. Dzięki zapoznaniu się z metodologią badań właściwą dla nauk 

o bezpieczeństwie, studenci są predysponowania do podejmowania własnych badan 

naukowych pod okiem nauczycieli akademickich, które mogą następnie przedstawiać na 

konferencjach naukowych lub w publikacjach. 

Praca dyplomowa jest jednym z warunków dopuszczenia studenta do egzaminu 

dyplomowego, w ramach którego ocenia się jego umiejętności badawcze (pytanie dotyczące 

pracy) oraz ogólny poziom wiedzy kierunkowej i specjalistycznej.  

Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia (OKKiSz) ASzWoj dokonuje 

monitorowania i oceny postępów studentów poprzez tworzenie raportów i sprawozdań z liczby 

kandydatów, przyjętych na studia, odsiewu studentów, liczby studentów kończących studia  

w terminie. Dane zebrane przez OKKiSz są następnie przekazywane władzom Wydziału  

i stanowią temat debat i dyskusji nad poziomem jakości kształcenia w WBN. Ponadto 

organizowane są odprawy z władzami całej Akademii, na której podejmowane są tematy 

związane z monitorowaniem postępów studentów i w razie potrzeb wdrażane rozwiązania 

mające na celu udoskonalenie procesu kształcenia. 

W przypadku weryfikacji zdolności językowych i osiąganych efektów uczenia się  

z języka obcego to wyznacznikiem osiągnięcia zamierzonych umiejętności i kompetencji jest 

egzamin końcowy sprawdzający wiedzę z zakresu mówienia, czytania, pisania oraz słuchania. 

Biuro Karier ASzWoj prowadzeni monitoring ścieżki zawodowej absolwenta poprzez 

akademicką platformę kształcenia na odległość (ADL) oraz Elektroniczną Platformę Analizy 

Kompetencji. Dodatkowo przeprowadzana jest ankietę „papierową” wśród studentów 

kończących studia w ASzWoj metodą pen&paper.  

 

Kryterium 4 – Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem, na którym większość przedmiotów 

zaliczana jest do dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Ponadto, w programie występują także 

przedmioty należące do innych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych (nauki socjologiczne, 

psychologia, nauki prawne, nauki o polityce i administracji) oraz w dziedzinie nauk 

humanistycznych (historia, językoznawstwo). Kierunek jest realizowany na Wydziale 
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Bezpieczeństwa Narodowego w oparciu głównie o zasoby kadrowe tego wydziału  

i z wykorzystaniem jego infrastruktury. W proces dydaktyczny na wskazanym kierunku w roku 

akademickim 2021/2022 zaangażowanych jest 84 nauczycieli akademickich i doktorantów5, 

z tego z : 

⎯ Instytutu Teorii Bezpieczeństwa – 15 nauczycieli; 

⎯ Instytutu Bezpieczeństwa Państwa – 27 nauczycieli; 

⎯ Instytutu Studiów Strategicznych – 21 nauczycieli; 

⎯ Instytutu Prawa – 2 nauczycieli;  

⎯ pozostałych wydziałów uczelni – 2 nauczycieli; 

⎯ spoza Akademii Sztuki Wojennej (umowa zlecenie/o dzieło) – 7 nauczycieli; 

⎯ 10 doktorantów. 

 

Struktura kwalifikacji nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku 

 Bezpieczeństwo narodowe 

Profesor 
Doktor 

habilitowany 
Doktor Magister 

Łącznie 

nauczycieli 

1 ITB 

2 IBP 

3 ISS 

5 ITB 

4 IBP 

2 ISS 

8 ITB 

19 IBP 

15 ISS 

1 ITB 

2 IBP 

1 ISS 

15 ITB 

27 IBP 

21 ISS 

6 WBN 11 WBN 42 WBN 4 WBN 63 WBN 

 

W gronie nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia na kierunku 

Bezpieczeństwo narodowe, znajdują się osoby aktywnie rozwijające swoją karierę naukową  

i dydaktyczną. Niektórzy  pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego podejmują się 

również działalności eksperckiej i szkoleniowej, a także współpracują z organizacjami 

pozarządowymi. 

Wśród nich: 

⎯ dr hab. A. Soboń - profesor ASzWoj, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 

Akademii Sztuki Wojennej (od 2020 r.), w latach 2017-2019 prodziekan ds. studenckich 

oraz prodziekan ds. dydaktycznych (2020), członek zespołu doradczo-eksperckiego  

w pilotażowym programie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

 
5 Bez nauczycieli prowadzących zajęcia z języka obcego i wychowania fizycznego. 
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„Edukacja wojskowa” Ministerstwa Obrony Narodowej (2017-2019), redaktor 

tematyczny czasopisma „Security and Defence Quarterly” oraz „Wiedza Obronna”, 

autor programu studiów podyplomowych „Global Affairs and Diplomacy”, członek 

Rady Ochrony Dóbr Kultury Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

⎯ dr hab. Kamila Trochowska - Sviderok - prof. AszWoj, kierownik Katedry Społecznych 

Podstaw Bezpieczeństwa, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kulturą 

bezpieczeństwa, bezpieczeństwem kulturowym oraz bezpieczeństwem 

zrównoważonym. W latach 2013-2015 kierownik programu "3C for CSDP" dla 

European Security and Defense College, w 2016-2019 lider polskiej części projektu 

"Gaming for Peace", od 2015 r. SME6 NATO Innovation Hub (m, in. programy 

"Extended Hand" i "Cognitive Warfare"). Od I.2022 kierownik międzynarodowej grupy 

badawczej NATO Science and Technology Organization ET-197 "Gender, Peace and 

Sustainable Security". 

⎯ prof. dr hab. Jarosław Gryz (w dziedzinie nauk społecznych), w latach 2019 - 2021 

uczestnik programu Science for Peace and Security NATO. Redaktor specjalnego 

numeru „Energies” (140 pkt.) wydawanego w Genewie, Szwajcaria. 

⎯ dr Irmina Denysiuk - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, 

adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Powszechnego Instytutu Bezpieczeństwa Państwa 

WBN ASzWoj, pełni funkcje kierownika studiów podyplomowych „Zarządzanie 

Kryzysowe”, realizowanych przez WBN. Swoje zainteresowana naukowe 

ukierunkowała na zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności w Polsce, Unii 

Europejskiej oraz strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, operacje reagowania 

kryzysowego NATO i UE, działania nieregularne i ich sukces, w kontekście 

historycznym, jak i współczesnym. Do najważniejszych publikacji autorki należy 

zaliczyć współredakcję monografii: „Siły Zbrojne RP w realizacji zadań na rzecz 

zarządzania kryzysowego” (2021), „Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa” 

(2019), „Zarządzanie kryzysowe. Problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia” (2017) 

oraz liczne artykuły i rozdziały naukowe we wskazanej tematyce. 

⎯ dr Jacek Stempień - adiunkt, dyrektor Instytutu Teorii Bezpieczeństwa, w latach 2004-

2016 pracował jako specjalista, starszy specjalista i szef pracowni wsparcia dowodzenia 

w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych; od 2022 roku pełni funkcję 

 
6 SME – Subject Matter Expert. 
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Wiceprezesa Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych, którego celem działania jest 

aktywizowanie wspólnot lokalnych, uświadamianie występowania zagrożeń w ich 

otoczeniu, ukazywanie sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom  

i minimalizowania ich skutków, a także organizowanie wolontariatu do udziału  

w zwalczaniu klęsk żywiołowych i groźnych awarii technicznych, oraz uczenia 

organizowania samoobrony społecznej w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych  

i cyberterrorystycznych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w zakresie 

zarządzania kryzysowego oraz wykorzystania symulacji komputerowych do 

prowadzenia szkoleń (ćwiczeń) z podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie 

bezpieczeństwa. 

⎯ dr Mariusz Kozioł - adiunkt, zastępca dyrektora Instytutu Teorii Bezpieczeństwa,  

w latach 2008-2020 pracował jako specjalista, starszy specjalista i administrator 

systemów NAO FAS (Functional Area Services) w Centrum Symulacji  

i Komputerowych Gier Wojennych, autor trylogii o aplikacji JEMM oraz starszy 

kontroler systemu symulacyjnego JTLS wykorzystywanych do symulacji 

komputerowych w celu prowadzenia szkoleń (ćwiczeń) z podmiotami 

odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa. Specjalista w zakresie protokołów 

komunikacyjnych i przekazywania danych z systemów C4ISR7 do systemów 

kreowania świadomości operacyjnej dla potrzeb m.in. ćwiczeń zarządzania 

kryzysowego. Członek Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych. 

⎯ dr Dorota Domalewska - kierownik Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa, redaktor 

naczelna czasopisma naukowego Security and Defence Quarterly. Członek zespołów 

badawczych projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  

i Ministerstwo Obrony Narodowej. Członek międzynarodowych towarzystw 

naukowych: International Society of Military Sciences oraz European Military Press 

Association. Autorka licznych publikacji  z zakresu komunikacji strategicznej, mediów 

społecznościowych, bezpieczeństwa społecznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa. 

⎯ prof. dr hab. Beata Łaciak -   w latach 2012-2016 prodziekan ds. naukowo-badawczych 

na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, w latach 2013-2016 

kierownik  Wydziałowych Studiów Doktoranckich przy Instytucie Stosowanych Nauk 

Społecznych UW. Od 2006 członek zespołu redakcyjnego półrocznika 

 
7 C4ISR - Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. 
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„Societas/Communitas” wydawanego przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 

UW. Od 2013 członek zarządu Instytutu Spraw Publicznych. Członek Rady Naukowej 

czasopisma „Fabrica Societatis” wydawanego przez Wydział Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

⎯ dr Witold Ostant - kierownik Katedry Zagrożeń Bezpieczeństwa na Wydziale 

Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej oraz główny analityk 

Instytutu Zachodniego. Ukończył: nauczycielskie studium podyplomowe (na UAM  

w Poznaniu), studium podyplomowe w zakresie polityki zagranicznej Polski (w PISM), 

studia EMBA (Executive Master of Business Administration) na WSUiH w Poznaniu. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i członkiem Towarzystwa 

Stosunków Międzynarodowych oraz stałym recenzentem w „Przeglądzie 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego” ABW. Zrealizował również dwa projekty naukowe 

pt.: „Polityka energetyczna rządu RFN, a bilans energetyczny Polski – analiza  

i prognoza” (2012) i „W poszukiwaniu optymalnej drogi rozwoju – wyzwania stojące 

przed Polską do 2050 r.” (2013). Obecnie jest w trakcie realizacji projektu 

„Uwarunkowania transformacji sektora jądrowego”. 

⎯ dr Mateusz Kuczabski - adiunkt Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa Instytutu Teorii 

Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. 

Pracownik naukowo-dydaktyczny, a także lekarz, dziennikarz i menadżer. Czynnie 

wykonuje zawód lekarza. Absolwent studiów MBA w Akademii Koźmińskiego  

i Zarządzania Organizacjami w SGH. Był dziennikarzem telewizyjnym, 

wicedyrektorem Instytutu Naukowego - IMID i Narodowego Centrum Krwi oraz 

redaktorem naczelnym miesięcznika OIL PULS w Warszawie, szefem kół samorządu 

lekarskiego OIL, ekspertem firmy doradczej Finryan. Obecnie dyrektor Zakładu Opieki 

Zdrowotnej. Członek ISMS, Polskiego Towarzystwa Traumatologii i Ortopedii, 

Onkologii Klinicznej, Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, Towarzystwa Zdrowia 

Publicznego, Towarzystwa Medycyny Społecznej. Zainteresowania naukowe obejmują 

interdyscyplinarne problemy wspólne dla nauk społecznych, humanistycznych oraz 

technicznych. Obszar badań stanowią systemy bezpieczeństwa w skali makro i mikro, 

problemy zagrożeń, ryzyka i prognostyki, bezpieczeństwa informacyjnego  

i cyberprzestrzeni, aspekty psychologii społecznej i bezpieczeństwa społecznego  

i zdrowotnego, problemy teoretyczne i metodologiczne badań nad bezpieczeństwem, 

zagadnienia związane z mediami,  komunikacją i zarządzaniem. Autor i współautor 
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licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa, medycyny, psychologii zagrożeń  

i bezpieczeństwa oraz edukacji. 

⎯ dr Krzysztof Gąsiorek - adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Publicznego Instytutu 

Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. Do roku 2016 zastępca dyrektora Instytutu 

Bezpieczeństwa Państwa WBN AON. Absolwent kursów i studiów, w tym 

doktoranckich  w Akademii Obrony Narodowej. W latach 2006-2016 organizator 

kierunków kształcenia Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo  Wewnętrzne  

w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. Współorganizator kształcenia studiów 

cywilnych oraz podyplomowych o profilu obronność, bezpieczeństwo narodowe, 

przygotowania obronne. Od 2016 roku opiekun niestacjonarnych studiów 

podyplomowych Bezpieczeństwo Narodowe. Organizator cyklu szkoleniowego „Legia 

Akademicka” w ASzWoj. Ekspert z zakresu obrony terytorialnej, działań 

nieregularnych, terytorialnych systemów dowodzenia, pozarządowych form 

bezpieczeństwa. Członek wielu stowarzyszeń w tym m.in. Obrona narodowa, 

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych. Autor wielu skryptów, podręczników  

i monografii naukowych z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego. 

⎯ dr Mariusz Kamiński - adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Ustrojowego Instytutu 

Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału 

Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2019-2021 Dyrektor Szkoły 

Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej. Wiceprezes Towarzystwa Wiedzy 

Obronnej oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego „Wiedza Obronna” (70 pkt. 

MNiSW). Specjalista z zakresu prawa obronnego i prawa wojskowego, studiów nad 

wywiadem (Intelligence Studies) oraz systemów bezpieczeństwa państw Regionu 

Morza Bałtyckiego. Autor i współautor 5 monografii, 13 artykułów i 18 rozdziałów  

w monografiach.  

⎯ dr Malwina Kołodziejczak - adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Ustrojowego Instytutu 

Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. Doktor bezpieczeństwa narodowego, 

doktorantka WPiA UKSW; współpracuje z Ośrodkiem Kultury Francuskiej w ramach 

projektu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Autorka 

kilkunastu artykułów z pogranicza bezpieczeństwa oraz prawa konstytucyjnego  

i międzynarodowego publicznego. 
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⎯ dr hab. Marian Kuliczkowski - doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych  

w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, obecnie na stanowisku profesora uczelni  

w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. W latach 2016 - 2020 kierownik 

Katedry Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa WBN 

ASzWoj. Członek Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie w ASzWoj. Specjalizuje 

się w problematyce przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego  

w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich 

i magisterskich oraz studiach podyplomowych i Wyższych Kursach Obronnych.  

W latach 2009-2019 był kierownikiem komercyjnych kursów obronnych, 

organizowanych przez WBN ASzWoj, dla pracowników administracji publicznej oraz 

przedsiębiorstw. Współautor „Koncepcji zmian funkcjonowania Narodowych Sił 

Rezerwowych”, która ukazała się w Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 224/MON 

z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie doskonalenia funkcjonowania Narodowych Sił 

Rezerwowych. Uczestniczył aktywnie w pracach Zespołu Strategicznego Przeglądu 

Obronnego  w latach 2016-2017. Posiada znaczny dorobek naukowy obejmujący: 

monografie i publikacje w czasopismach naukowych oraz współudział w pracach 

naukowo-badawczych. Popularyzuje problematykę bezpieczeństwa narodowego,  

w tym przygotowań obronnych państwa na swojej stronie internetowej: 

mkuliczkowski.pl. 

⎯ dr Justyna Kurek - adiunkt, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Ustrojowego. Adwokat 

czynnie wykonująca zawód, wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej 

w Warszawie. 

⎯ dr Grzegorz Lewandowski – adiunkt, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Militarnego.  

Promotor ponad 200 prac licencjackich i magisterskich, kierował 11 kursami 

specjalistycznymi dla oficerów z problematyki mobilizacyjno-uzupełnieniowej, 

gotowości bojowej i administracji wojskowej. Aktualnie prowadzi zajęcia dydaktyczne 

w CDKO na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych dla oficerów z problematyki 

gotowości mobilizacyjnej i bojowej oraz administracji wojskowej. Prowadzi także 

zajęcia dydaktyczne na Wyższych Kursach Obronnych dla przedstawicieli administracji 

rządowej i samorządowej z tematyki: system obronny państwa, świadczeń na rzecz 

obrony oraz gotowości obronnej państwa. Jest zaangażowany w działalność ekspercką 

na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w prowadzenie zajęć na kursach 

obronnych dla przedstawicieli organów administracji publicznej oraz instytucji 
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realizujących zadania obronne z problematyki reklamowania, świadczeń na rzecz 

obrony, gotowości obronnej państwa. 

⎯ prof. dr hab. Witold Lidwa - były kierownik Katedry Sztuki Operacyjnej i Taktyki, były 

kierownik Katedry Bezpieczeństwa Publicznego. Autor publikacji z zakresu 

zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej. 

⎯ dr hab. inż. Bogdan Michailiuk, profesor Akademii Sztuki Wojennej; doktor 

habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie 

(2016) oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Ochrony Przyrody i Środowiska na 

Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie (1995). Ukończył m.in. kursy: 

„Specjalista ds. zarzadzania kryzysowego w urzędzie administracji samorządowej” 

(2012/2013), „Specjalista do spraw ochrony środowiska w urzędzie administracji 

samorządowej” (2013), „Organizacja obrony cywilnej na poziomie gminy, powiatu, 

województwa” (201/2013), „Ochrona bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni” 

(2015/2016). Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Powszechnego (do 2020 roku: 

Katedra Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) ASzWoj oraz cyklicznych 

Kursów Zarządzania Kryzysowego (organizowanych w ramach IBP ASzWoj do 2020 

roku). Wieloletni nauczyciel akademicki, prowadzący szkolenia w ramach WKO oraz 

dla podmiotów zewnętrznych – MKiŚ, UTK, PAA, GUNB, WUM. Członek Rady 

Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie ASzWoj oraz Rady Naukowej Wojskowego 

Instytutu Chemii i Radiometrii, członek zwyczajny Stowarzyszenia Chemików 

Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, członek Rady Naukowej European 

Association for Security (2017-2019). Przewodniczący komisji konkursowej do oceny 

wniosków na badanie statutowe ASzWoj, członek komisji oceny nauczycieli 

akademickich, członek komisji wyborczej Akademii Sztuki Wojennej na kadencję  

w latach 2020-2024. Autor i recenzent licznych artykułów oraz monografii, uczestnik 

wielu konferencji poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. Obszary 

zainteresowań badawczych: zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i ratownictwo, 

proliferacja BMR oraz bezpieczeństwo w przewozie towarów niebezpiecznych. Autor 

licznych monografii, artykułów, prac naukowo-badawczych. Wybrane monografie: 

„Broń biologiczna” (2004), „Broń biologiczna jako zagrożenie bezpieczeństwa 

państwa” (2015), „Ochrona ludności – wybrane problemy” (2017), „Przewóz drogowy 

towarów niebezpiecznych” (2019). 
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⎯ dr Dariusz Nowak - adiunkt, Katedra Bezpieczeństwa Ustrojowego ASzWoj, 

podpułkownik rezerwy. Zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują obszar 

funkcjonowania administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego), a głównie 

prawne aspekty funkcjonowania administracji publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa 

narodowego, w szczególności przygotowań obronnych państwa w sferze niemilitarnej. 

Inne pełnione funkcje w organizacjach i stowarzyszeniach: Członek zarządu 

Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych (od 2021 r.); członek Towarzystwa Wiedzy 

Obronnej (od 2017 r.) i redaktor kwartalnika „Wiedza Obronna” od 2020 r., w 2021 r. 

otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

⎯ prof. dr hab. inż. Jacek Pawłowski, profesor zwyczajny w Katedrze Bezpieczeństwa 

Militarnego, Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. Członek komitetu 

naukowego Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marsz. Józefa Piłsudskiego  

i Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Dziekan WBN w latach 2000-2006. Zastępca 

dyrektora Departamentu Systemu Obronnego MON w latach 1994-2000. 

⎯ dr Sójka Wojciech - adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Ustrojowego Instytutu 

Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. Od roku 2016  zastępca dyrektora Instytutu 

Bezpieczeństwa WBN ASzWoj. Absolwent studiów i kursów w Akademii Obrony 

Narodowej. W ramach służby wojskowej uczestniczył w VI zmianie Polskiego 

Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Wieloletni opiekun grup studenckich kierunków 

Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Współorganizator 

kształcenia na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 

Jako ekspert z zakresu zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony granicy państwowej 

uczestniczył dwukrotnie w przeglądach bezpieczeństwa i obronnym organizowanym 

przez Ministra Oborny Narodowej oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego. Członek 

wielu stowarzyszeń, w tym: Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Stowarzyszenie Ruch 

Wspólnot Obronnych. Autor wielu skryptów, podręczników i monografii naukowych  

z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego. 

⎯ dr Mariusz Wojciszko - adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Militarnego IBP ASzWoj. 

W 2011 r.  brał udział w pracach Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w zakresie 

dotyczącym nowelizacji ustaw o stanach nadzwyczajnych, jako przedstawiciel 

Ministerstwa Obrony Narodowej. W latach 2014-2021 r. był członkiem Uczelnianej 

Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole 
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Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Józefa Piłsudskiego. W latach 2015-2021 

r. członek Senatu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Józefa 

Piłsudskiego. W latach 2006-2019 służył w Ministerstwie Obrony Narodowej, w tym 

okresie (od 2017 r.) kierował komórką wewnętrzną DSiPO MON - odpowiadając m.in. 

za opracowanie programów szkolenia dla Wyższych Kursów Obronnych 

przeznaczonych dla kierowniczej kadry administracji publicznej oraz 

parlamentarzystów, również prowadząc zajęcia dla kadry kierowniczej administracji 

publicznej. Odpowiadał za koordynowanie procesu szkolenia obronnego  

w województwach i Działach Administracji Rządowej, w ramach tego przygotowując 

m.in. wytyczne do szkolenia obronnego w państwie. Równolegle od 2006 r. nauczyciel 

akademicki. 

⎯ dr hab. Ilona Urych, profesor ASzWoj, prodziekan ds. studenckich Wydziału 

Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (od 2019 r.), w latach 2018-

2019 kierownik Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa, współpracuje z Wojskowym 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na kursach 

kodowanych z zakresu przywództwa wojskowego i komunikacji społecznej dla 

dowódców drużyn i plutonów oraz oficerów i podoficerów wychowawczych (od 2013 

r.), członek zespołu doradczo-eksperckiego w pilotażowym programie nauczania dla 

szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” Ministerstwa Obrony 

Narodowej (2017-2019), członek International Society of Military Sciences (od 2019 

r.), redaktor tematyczny czasopisma „Eryda” (od 2015 r.) i „Humanizacja Pracy”  

(od 2020 r.), autor programu i opiekun studiów podyplomowych „Doskonalenie 

zawodowe w zakresie realizacji programu w oddziałach przygotowania wojskowego” 

(od 2021 r.). 

⎯ dr hab. Jarosław Solarz –  w procesie naukowo – dydaktycznym Akademii Obrony 

Narodowej (Akademii Sztuki Wojennej) aktywnie uczestniczy od 1995 roku, m.in. 

kierując Zakładem OPBMR w Centrum Szkolenia OPBMR SZ RP, Katedrą Badań nad 

Terroryzmem oraz Katedrą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aktualnie pełni funkcję 

prodziekana ds. naukowych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki 

Wojennej. Jest autorem licznych opinii, recenzji i ekspertyz z dziedziny obrony przed 

bronią masowego rażenia. Był też zaangażowany, jako ekspert ASzWoj, w prace 

projektu Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) zajmującego się 

przygotowaniem Polski do wdrożenia i rozwoju programu energetyki jądrowej. 
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⎯ dr Marzena Żakowska - adiunkt w Katedrze Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dodatkowo: 

Chair of War Studies Group w International Society of Military Sciences, Director of 

Postgraduate Studies Global Affairs and Diplomacy oraz Opiekun Koła Naukowego 

Bezpieczeństwa Narodowego.  

⎯ prof. dr hab. Ryszard Szpyra - przedstawiciel Akademii w Międzynarodowym 

Stowarzyszeniu Nauk Wojskowych; członek Rady tego Stowarzyszenia (International 

Society of Military Sciences); kierownik studiów doktoranckich. Jego aktywność 

naukowa koncentruje się wokół problemów nauk o bezpieczeństwie, bezpieczeństwa 

militarnego, cyberbezpieczeństwa, walki i wojny informacyjnej. 

⎯ prof. dr hab. Maciej Marszałek - kierownik Katedry Bezpieczeństwa 

Międzynarodowego i Dyplomacji w Instytucie Studiów Strategicznych WBN. W latach 

2008-2010 był dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, a w latach 2010-2015 

piastował stanowisko dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. Od 2018 

roku jest kierownikiem Katedry BMiD. Od kilku lat jest członkiem Rady Naukowej 

Kwartalnika Bellona oraz stałym recenzentem w kilku krajowych periodykach 

poświęconych problematyce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, m. in. 

Safety & Defense Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Jest również członkiem 

Executive Academic Board European Security and Defence College w Brukseli.   

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych.  

Do najważniejszych z nich można zaliczyć: „Operacje wsparcia pokoju. Geneza, stan 

aktualny, perspektywy” (2021); „Person. Nation. State. Interdisciplinary Research in 

Security Studies” (2021); „Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar 

militarny i konfliktów zbrojnych. Cz. 1” (red. nauk. Maciej Marszałek, Dariusz 

Majchrzak, Marta Gębska, Marek Borys) (2020); „Humanitarny wymiar użycia sił 

zbrojnych. Teoria i praktyka operacji humanitarnych” (2018), „Wojny nieregularne. 

Przeszłość i przyszłość. Doświadczenia i wnioski” (2016). Ponadto jest promotorem 

wielu rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich opracowanych w Akademii Obrony 

Narodowej oraz Akademii Sztuki Wojennej.  

⎯ dr hab. Halina Świeboda - do 24 września 2021 roku, profesor ASzWoj, Kierownik 

Katedry Bezpieczeństwa Informacyjnego i Komunikacji. Organizatorka cyklicznych 

konferencji „Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego - „Bezpieczeństwo 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014” oraz sympozjów naukowych z okazji światowego Dania 
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Społeczeństwa Informacyjnego. Organizatorka cyklicznych międzynarodowych 

konferencji SECURITY&FORECASTING „SEC4”, poświęconej prognozowaniu  

i przewidywaniu trendów w różnych obszarach aktywności społecznej. Członek 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 

Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych. Realizatorka i współrealizatorka 

projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, na realizację, których 

środki na badania zostały przyznane w ramach krajowych postępowań konkursowych. 

Ostatni zrealizowany projekt ze środków MON: czerwiec 2021: Polska racja stanu  

a bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. Rozpoznanie zagrożeń i tworzenie strategii 

reagowania – kierownik projektu i wykonawca. Pracownik merytoryczny projektu: 

Polska racja stanu w perspektywie 2035 roku - kierownik dr P. Lewandowski Ekspert 

w projekcie: Wymiar bezpieczeństwa geopolitycznego, militarnego, ekonomiczno-

gospodarczego regionu Trójmorza. Współczesność i perspektywy – kier. dr Marta 

Gębska 

⎯ dr Marek Deszczyński - historyk, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, 

adiunkt w Instytucie Historii Wojskowej, współpracownik Muzeum Historii Polski. 

Zajmuje się historią najnowszą, dziejami wojskowymi, gospodarczymi, 

dyplomatycznymi i kultury. Interesuje się Europą Środkową, Azją Południowo-

Wschodnią i Wschodnią oraz współczesną problematyką ekonomiczną. Opublikował 

ponad 150 pozycji, w tym książki: „Historia polityczna świata. Kalendarium wydarzeń 

1945-1995” (redaktor merytoryczny i współautor), „Ostatni egzamin. Wojsko Polskie 

wobec kryzysu czechosłowackiego 1938-1939”, „Na krawędzi ryzyka. Eksport 

polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym” (współautor), „Kampania 

polska 1939. Polityka – społeczeństwo – kultura”, t. 1–2 (współautor i współredaktor). 

Autor biogramów w „Wielkiej Księdze Patriotów Polskich” oraz licznych artykułów  

w Miesięczniku Kulturalnym „Wpis”. 

⎯ dr hab. Marzena Toumi, profesor ASzWoj, dyrektor Instytutu Prawa ASzWoj, 

kierownik Katedry Historii i Teorii Prawa. Prawnik i kanonista. Adwokat - czynnie 

wykonujący zawód, wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej  

w Warszawie. Absolwentka IV edycji Rocznego Programu Dyplomatycznego 

Akademii Spraw Zagranicznych – House of Diplomacy (2013 r.). Inne pełnione funkcje 

w organizacjach i stowarzyszeniach: wiceprezes zarządu i sekretarz Stowarzyszenia 

Centrum Badań Komparatystycznych (od 2014 r.); Prezes Zarządu Ośrodka Analiz  
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i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion Sp. z o.o. (2016 r.), obecnie członek Rady 

Ekspertów; przewodnicząca Rady Ekspertów w Law and Branding Institute; członek 

Women in International Security; członek współpracownik Towarzystwa Naukowego 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 2015 roku członek korespondent), członek 

komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II, członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. 

⎯ dr hab. Piotr Milik, profesor ASzWoj, zastępca Dyrektora Instytutu Prawa  

ds. Naukowych; kierownik Katedry Prawa Bezpieczeństwa. Adwokat - czynnie 

wykonując zawód, wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej  

w Warszawie.  Biegły w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Warszawie. 

Członek International Law Association i Komisji Upowszechniania Prawa 

Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK. 

⎯ dr Paweł Zając – prawnik, kanonista. Zastępca dyrektora Instytutu Prawa  

ds. studenckich i dydaktycznych, koordynator Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych 

Akademii De Virion (2016-2017), koordynator Centrum Studiów nad 

Cyberbezpieczeństwem (2019-2020). 

Zajęcia są prowadzone przez osoby, których dorobek naukowy oraz kwalifikacje 

i doświadczenie dydaktyczne gwarantują wysoki poziom zajęć dydaktycznych oraz 

odpowiadają prowadzonym przedmiotom. Prace badawcze prowadzone przez pracowników 

naukowo-dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego przyczyniają się 

do rozszerzenia i pogłębienia tematyki wchodzącej w zakres prowadzonych zajęć 

dydaktycznych oraz do rozwoju specjalności naukowych realizowanych na kierunku 

Bezpieczeństwo narodowe. Prezentowany przez nauczycieli Wydziału Bezpieczeństwa 

Narodowego dorobek naukowy mieści się przede wszystkim w zakresie dyscypliny nauki 

o bezpieczeństwie.  

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe 

posiadają zarówno dorobek naukowy, jak i obszerne doświadczenie praktyczne wynikające 

z pracy zawodowej w jednostkach sił zbrojnych, Policji, jednostkach administracji publicznej, 

kancelariach prawnych oraz wynikające ze współpracy z podmiotami funkcjonującymi 

w obszarze bezpieczeństwa (tj. Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Służba Więzienna, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda 

Stołeczna Policji, itp.). W toku studiów okazjonalnie organizowane są dodatkowe wykłady  
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(w tym m.in. w ramach projektu Praktyczny Narodowy), zajęcia praktyczne oraz warsztaty 

prowadzone także m.in. przez przedstawicieli wyżej wymienionych służb i podmiotów. 

Liczebność kadry, przydział zajęć oraz obciążenie godzinowe poszczególnych 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, jak 

również innych osób prowadzących zajęcia, w tym obciążenie związane z prowadzeniem zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwia prawidłową realizację 

zajęć oraz jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie funkcjonowania uczelni 

wyższej i prowadzenia studiów.  

Ponadto zapewnienie prawidłowej organizacji zajęć dydaktycznych realizowane jest 

głównie własnym potencjałem osobowym Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Dobór 

nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia jest transparentny, adekwatny 

do potrzeb związanych z prawidłową realizacją zajęć, w tym prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość oraz uwzględnia w szczególności ich dorobek 

naukowy i doświadczenie oraz osiągnięcia dydaktyczne. 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudniani są na drodze otwartego 

konkursu, o którym informacje ogłaszane są na stronie Uczelni. Każdy z kandydatów 

uczestniczący w konkursie składa wymagane dokumenty potwierdzające posiadane 

kwalifikacje oraz dorobek naukowy, a następnie komisja konkursowa pod przewodnictwem 

Dziekana Wydziału dokonuje oceny poszczególnych kandydatów. Informacje o wyniku 

postępowania rekrutacyjnego zamieszczana jest na stronie Uczelni. O skuteczności polityki 

kadrowej prowadzonej w Wydziale świadczy fakt, że spośród wszystkich nauczycieli 

prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku Bezpieczeństwo narodowe tylko 8% stanowią 

nauczyciele spoza Akademii. 

Działalność nauczycieli akademickich w zakresie kształcenia jest poddawana ocenie 

zarówno przez studentów, jak również przez przełożonych. Nauczyciele akademiccy na koniec 

prowadzonego przedmiotu zobowiązany jest dokonać ankiety oceniającej wśród studentów 

w wybranych grupach ćwiczeniowych i wykładowych. Ponadto, Dyrektorzy Instytutów 

przygotowują i wdrażają do realizacji plan hospitacji poszczególnych nauczycieli 

akademickich. Realizacja zajęć, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, jest na bieżąco kontrolowana. 

Działalność naukowa i dydaktyczna wszystkich nauczycieli podlega ocenie według 

zasad i kryteriów zapisanych w Regulaminie okresowej oceny nauczycieli akademickich 

Akademii Sztuki Wojennej (załącznik do uchwały nr 22/2017 Senatu Akademii Sztuki Wojennej 
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z dnia 15 marca 2017 r.)  oraz według zasad i kryteriów zapisanych w Regulaminie okresowej 

oceny nauczycieli akademickich Akademii Sztuki Wojennej (załącznik do zarządzenia Rektora-

Komendanta Akademii Sztuki Wojennej nr 18 z dn. 7 maja 2020 r.). Wyniki okresowych 

przeglądów kadry prowadzącej kształcenie, w tym wnioski z oceny dokonywanej przez 

studentów, są wykorzystywane do doskonalenia poszczególnych członków kadry i planowania 

ich indywidualnych ścieżek rozwojowych. Ostatnia ocena okresowa nauczycieli miała miejsce 

w 2021 roku. 

Nauczyciele akademiccy Wydziału podnoszą swoje kwalifikacje uzyskując kolejne 

stopnie i tytuły naukowe. Systematycznie wzbogacają swój dorobek naukowy i dydaktyczny, 

a także doświadczenie zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach i stażach. Korzystny  

dla rozwoju nauczycieli Wydziału jest także udział w realizacji projektów badawczo-

rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo 

Obrony Narodowej i w ramach działalności statutowej.  

Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą lub prowadzili badania naukowe 

w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych oraz nauk o polityce. Wyniki tych 

badań publikowane były w postaci monografii autorskich, artykułów naukowych i rozdziałów 

w monografiach wieloautorskich oraz ogłaszane na konferencjach naukowych o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym.  

W ostatnich latach pracownicy naukowo-dydaktyczni wykonywali zadania badawcze  

w ramach działalności naukowej w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego oraz dotacji dla młodych naukowców: 

⎯ 2018 rok - 37 zadań badawczych; 

⎯ 2019 rok - 41 zadań badawczych; 

⎯ 2020 rok - 32 zadania badawcze; 

⎯ 2021 rok - 31 zadań badawczych. 

O podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego  

dla poszczególnych komórek ASzWoj, przydzielanych w ramach subwencji przez Ministra 

Obrony Narodowej, decyduje Komisja powołana rozkazem dziennym Rektora-Komendanta. 

Kierownikiem zadania badawczego może być nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie 

badawczo-dydaktycznej lub badawczej, młody naukowiec i doktorant. Zadania badawcze mogą 

być realizowane indywidualnie lub zespołowo. Wnioski o przyznanie finansowania na potrzeby 

zadania badawczego powinny być przygotowane zgodnie z wymogami wskazanymi  
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w Zarządzeniu nr 56 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 08.10.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu planowania, finansowania i rozliczania działalności 

naukowej w Akademii Sztuki Wojennej. Wnioski podlegają ocenie komisji konkursowej 

powołanej przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jako kierownika badawczo-

dydaktycznej jednostki organizacyjnej.  

W latach 2018-2021 pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego prowadzali 

również badania w ramach grantów badawczych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych 

projektów na szczeblu ministerialnym i europejskim. Spośród nich wyróżnić można: 

⎯ Projekt Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Temat projektu - Gaming for Peace 

(GAP). Kierownik projektu – dr hab. Kamila Trochowska-Sviderok. Termin realizacji 

2016-2019.  

⎯ Projekt MNiSW DIALOG. Temat projektu - Refleksja nad bezpieczeństwem: teoria, 

praktyka, implementacja. Kierownik projektu: płk dr hab. Bogdan GRENDA. Termin 

realizacji 2017-2018. 

⎯ International Visegrad Fund, Visegrad Grant. Temat projektu: Brexit and the V4: 

potential impacts, interests, and perceptions (V4BREXIT). Kierownik projektu:  

płk dr hab. Andrzej Soboń. Partnerzy zagraniczni:  Aston University; Institute of World 

Economy, Corvinus University Budapest; Department of Political Science, Comenius 

University Bratislava; Institute of International Relations, Prague. Termin realizacji: 

2017-2018.  

⎯ Projekt FRSE. Temat projektu – Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND. 

Kierownik projektu: płk. dr hab. Andrzej Soboń. Partnerzy: Wojskowa Akademia 

Techniczna; Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Akademia Marynarki Wojennej;  

Wyższa Oficerska Szkoła Sił Powietrznych (obecnie LAW); Wyższa Szkoła Policji. 

Termin realizacji 2017-2019.  

⎯ Projekt MNiSW. Temat projektu - Wsparcie dla czasopism naukowych. Kierownik 

projektu: płk dr hab. Bogdan Grenda. Termin realizacji: 2019-2020.  

⎯ Grant Badawczy MON. Temat projektu - Polska racja stanu w perspektywie 2035 roku. 

Kierownik projektu – dr Piotr Lewandowski. Termin realizacji 2018-2020.  

⎯ Grant Badawczy MON. Temat projektu - System cyberbezpieczeństwa RP – model 

rozwiązań prawnych. Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz. 

Termin realizacji 2018-2020. 
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⎯ Grant Badawczy MON. Temat projektu - Tożsamość i wspólnotowość lokalna, 

narodowa 

i ponadnarodowa we współczesnej Polsce jako istotny element bezpieczeństwa 

narodowego. Kierownik projektu: dr hab. Beata Łaciak. Termin realizacji 2018-2022.  

⎯ Grant Badawczy MON. Temat projektu - Wymiar bezpieczeństwa geopolitycznego, 

militarnego, ekonomiczno-gospodarczego regionu Trójmorza. Współczesność  

i perspektywy. Kierownik projektu: dr Marta Gębska. Termin realizacji: 2018-2021.  

⎯ Grant Badawczy MON. Temat projektu – Polska Racja Stanu a bezpieczeństwo 

cyberprzestrzeni. Rozpoznanie zagrożeń i tworzenie strategii reagowania. Kierownik 

projektu: dr hab. Halina Świeboda. Termin realizacji: 2018-2021.  

⎯ Projekt NCN. Temat projektu – Socjalizm, dekolonizacja i zimna wojna: 

wielowymiarowość relacji PRL z Globalnym Południem w latach 1055-1989. 

Kierownik projektu: dr Przemysław Gasztold. Termin realizacji: 2020-2023. 

⎯ Projekt NCN. Analiza wykorzystania social botów w debacie publicznej w mediach 

społecznościowych w czasie kampanii prezydenckiej w Polsce w 2020 roku. Kierownik 

projektu: dr Dorota Domalewska. Termin realizacji: 2020.  

⎯ Projekt FRSE. Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND. Kierownik projektu: 

płk. dr hab. Andrzej Soboń. Partnerzy: Wojskowa Akademia Techniczna; Szkoła 

Główna Służby Pożarniczej; Akademia Marynarki Wojennej;  Wyższa Oficerska 

Szkoła Sił Powietrznych (obecnie LAW); Wyższa Szkoła Policji. Termin realizacji: 

2020-2021. 

Efekty przeprowadzonych badań są na bieżąco wykorzystywane w procesie 

dydaktycznym, zarówno w ramach przedmiotów obowiązkowych, jak i we wprowadzaniu 

nowych wykładów fakultatywnych o wyspecjalizowanym charakterze. Partnerstwo 

międzynarodowe Wydziału Bezpieczeństwa Międzynarodowego umożliwia pracownikom 

dydaktycznym realizację szkoleń i wymianę doświadczeń podczas licznych wyjazdów 

zagranicznych.  

Dorobek naukowy nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 

mieści się w zakresie głównych dyscyplin, stanowiących podstawę kształcenia na kierunku 

bezpieczeństwo narodowe. W ostatnich 4  latach nauczyciele stali się autorami lub 

współautorami 395 publikacji naukowych, w tym 72 monografii (opublikowanych  

w prestiżowych wydawnictwach naukowych, m.in. Brill, C. H. Beck, Bloomsbury Publishing, 
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Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydawnictwo Adam Marszałek), 535 rozdziałów  

w monografiach i 361 artykułów naukowych. Przedstawiając najważniejsze osiągnięcia  

w ramach upowszechniania dorobku kadry w pierwszej kolejności należy wskazać najbardziej 

prestiżowe publikacje z ostatnich lat: 

⎯ Soft skills for security and defense: cross-cultural competence and beyond / Kamila 

Trochowska (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 

2018. 

⎯ Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej: aspekty 

ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe / Waldemar Kitler (WBN) / Toruń, 

Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. 

⎯ Obrona narodowa Republiki Estonii / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) / Warszawa, 

Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. 

⎯ Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych: teoria i praktyka operacji humanitarnych / 

Maciej Marszałek (WBN) / Warszawa, Polska: Difin, 2018. 

⎯ Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP / Lech Drab (WBN) 

/ Warszawa, Polska: Difin, 2018. 

⎯ Demograficzne i globalizacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego / Krzysztof 

Drabik (WBN), Andrzej Pieczywok / Warszawa, Polska: Wydawnictwo Akademii 

Sztuki Wojennej, 2018. 

⎯ Proobronność Rzeczypospolitej Polskiej : teraźniejszość i przyszłość / Andrzej Soboń 

(WBN) / Warszawa, Polska: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019. 

⎯ Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych 

w systemie bezpieczeństwa państwa / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), 

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Monika Nowikowska (WBN)/ Warszawa, 

Polska: Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 

⎯ Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele / Waldemar Kitler (WBN), 

Mariusz Antoni Kamiński (WBN), Dariusz Nowak (WBN) / Warszawa, Polska: 

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019. 

⎯ National security forecast: Polish perspective / Bogdan Grenda (WBN), Piotr 

Grochmalski (WBN), Halina Świeboda (WBN) / Poznań, Polska: FNCE Wydawnictwo, 

2019 
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⎯ Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa. Komunikacja  

w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna / Dorota Domalewska (WBN) / 

Warszawa, Polska: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. 

⎯ Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa. Tom 1 / Mateusz Kuczabski (WBN)/ 

Warszawa, Polska: Akademia Sztuki Wojennej, 2020. 

⎯ Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa 

/ Justyna Kurek (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) / Warszawa, Polska: 

Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. 

⎯ From Memory to Freedom. Research on Polish Thinking about National Security and 

Political Community / Cezary Smuniewski (WBN) / Warszawa, Polska: Oficyna 

Wydawnicza ASPRA-JR, 2020. 

⎯ Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej/ 

Malwina Kołodziejczak (WBN) / Warszawa, Polska: Akademia Sztuki Wojennej, 2020. 

⎯ Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i ich scenariusze dla Polski w XXI wieku/ 

Wojciech Sójka (WBN) / Warszawa, Polska: Wydawnictwo Akademii Sztuki 

Wojennej, 2020. 

⎯ National security. Theory and practice / Waldemar Kitler (WBN) / Warszawa, Poland:  

Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2021. 

⎯ Bezpieczeństwo banknotów / Remigiusz Lewandowski (WBN) / Warszawa, Polska: 

Akademia Sztuki Wojennej, 2021. 

⎯ Social Security in the Balkans – Volume 1. An overview of social policy in Croatia, 

Albania, Bosnia and Herzegovina, Greece, Romania and Bulgaria / red. Marzena 

Żakowska (WBN), Dorota Domalewska (WBN) - Leiden, Holandia Boston, Stany 

Zjednoczone: Brill, Studies in Critical Social Sciences, 2021. 

⎯ Operacje wsparcia pokoju. Geneza. Stan aktualny. Perspektywy / Maciej Marszałek 

(WBN) / Warszawa, Polska: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2021. 

⎯ Przeciwdziałanie suszy. Retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski/ 

Jarosław Gryz (WBN), Gromadzki Sławomir (WBN) / Warszawa, Polska: 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. 

⎯ Zaawansowane aspekty administrowania aplikacją Joint Exercise Management Module 

(JEMM) / Mariusz Kozioł (WBN), Marcin Pietrzak (WBN), Mirosław Kędzierski/ 

Warszawa, Polska: Akademia Sztuki Wojennej, 2021. 
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⎯ Pragmatyczne aspekty zastosowań  aplikacją Joint Exercise Management Module 

(JEMM) / Mariusz Kozioł (WBN) / Warszawa, Polska: Akademia Sztuki Wojennej, 

2021. 

⎯ Ewolucja wywiadu jako instytucji państwa / Mariusz Kamiński (WBN) / Warszawa, 

Polska: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2021. 

W latach 2018-2022 z kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na kierunku 

Bezpieczeństwo narodowe awanse naukowe uzyskali: 

⎯ tytuł naukowy profesora: pani Beata Łaciak; 

⎯ stopień naukowy doktora habilitowanego: dr Piotr Milik, dr Ilona Urych oraz dr Kamila 

Trochowska – Sviderok, płk dr Andrzej Soboń, dr Halina Świeboda. 

Indywidualny rozwój nauczycieli akademickich możliwy jest także dzięki programom 

współpracy i wyjazdów do zagranicznych Uczelni. Akademia Sztuki Wojennej w ramach 

Konsorcjum Uczelni Mundurowych (KONSMUND) uczestniczy w programie ERASMUS+, 

w ramach którego nauczyciele akademiccy mogą brać udział w wyjazdach dydaktycznych lub 

szkoleniowych. W ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej istnieje możliwość 

wyjazdów do uczelni zagranicznych w 20 krajach.  

Kolejnym instrumentem wspierającym nauczycieli akademickich i pozwalającym na 

rozwój warsztatu dydaktycznego jest możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach 

prowadzonych przez Wydział Kształcenia na Odległość. Działalność Wydziału kształcenia na 

Odległość dotyczy wspierania kształcenia akademickiego i pozaakademickiego oraz promocji 

innowacyjnych form i metod dydaktycznych. Jednym z takich kursów jest m.in. kurs tworzenia 

materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego – 

w formie podstawowej oraz zaawansowanej. Potrzeby szkoleniowe nauczycieli akademickich 

i innych osób prowadzących zajęcia zaspokajane są w zakresie podnoszenia kompetencji 

dydaktycznych, w tym związanych z kształceniem z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, zapewnione jest właściwie wsparcie techniczne przez Zespół 

Zabezpieczenia Teleinformatycznego ASzWoj, jak również monitorowane jest zadowolenie 

nauczycieli akademickich z funkcjonalności stosowanych platform i narzędzi do nauczania 

zdalnego, a wyniki monitorowania są wykorzystywane w ich doskonaleniu. 

Podnoszenie kwalifikacji pracowników jest priorytetem zarówno władz Wydziału, 

jak też Akademii. Dlatego też, prowadzone są działania polegające na udzielaniu wsparcia 

w zakresie uczestnictwa w konferencjach oraz w projektach i badaniach naukowych. 
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Jest to o tyle istotne, iż rozwój naukowy jest ważnym źródłem motywacji dla rozwoju 

zawodowego i naukowego każdego z pracowników naukowo-badawczych.  

Realizowana polityka kadrowa umożliwia kształtowanie kadry prowadzącej zajęcia 

zapewniające prawidłową ich realizację, sprzyja stabilizacji zatrudnienia i trwałemu rozwojowi 

nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, kreuje warunki pracy 

stymulujące i motywujące członków kadry prowadzącej kształcenie do rozpoznawania 

własnych potrzeb rozwojowych, i wszechstronnego doskonalenia. Realizowana polityka 

kadrowa obejmuje zasady rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki 

zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji  

i przemocy wobec członków kadry prowadzącej kształcenie oraz formy pomocy ofiarom. 

Oprócz powyższych aspektów związanych z oceną nauczycieli akademickich 

i podnoszeniem ich kwalifikacji dydaktyczno-naukowych, każdy z pracowników jest 

zapoznawany z zasadami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, sposobami 

reagowania na przypadki mogące stanowić zagrożenie i powodować naruszenie 

bezpieczeństwa. Ponadto, pracownicy w formie szkolenia e-learningowego zapoznawani są 

z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami zachowania się na wypadek zjawiska 

mobbingu i wszelkich objawów dyskryminacji i przemocy zarówno wobec kadry dydaktycznej, 

pracowników administracyjnych, jak i studentów. 

 

Kryterium 5 – Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie 

Bazę Wydziału stanowią obiekty będące własnością Uczelni, które są wykorzystywane 

zarówno na potrzeby dydaktyczne i naukowe, jak i logistyczno-bytowe (hotele i internaty, 

stołówkę, kluby, hale sportowe, stadion).  

W Wydziale powierzchnia sal dydaktycznych jest dostosowana do liczby studentów. 

Zasadniczą bazę lokalową Wydziału stanowi budynek nr 25 o powierzchni 9795 m2. Budynek 

wybudowano w 1938 r., a remont kapitalny przeprowadzono w 1969 r. Budynek znajduje się 

pod opieką konserwatora zabytków, co utrudnia w sposób procesowy modyfikacje elementów 

fasady budynku (wydłuża to proces przystosowania budynku głównego WBN dla 

wprowadzania zmian np.: budowy zewnętrznych wind itp.). W ostatnim okresie wykonano 

remont adaptacyjny piwnic (część frontowa budynku), przystosowując pomieszczenia do 

potrzeb dydaktycznych. Wykonano remont parteru, remont pierwszego piętra - część tylna, 

adaptując pomieszczenia Dziekanatu, wyremontowano także pierwsze piętro w części 
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frontowej. Ponadto w budynku wymieniono instalację centralnego ogrzewania, całą stolarkę 

okienną oraz pokrycie dachowe. Dokonano także remontu pomieszczeń na poziomie trzeciego 

piętra, które zostały przystosowane do prowadzenia zajęć laboratoryjnych tworząc dwie sale 

komputerowe oraz salę medialną. W latach 2020-2021 przeprowadzony został także generalny 

remont teleinformatyczny budynku w trakcie, którego dokonano także remontu części sal 

wykładowych. W budynku jest zamontowany system przeciwpożarowy oraz system monitowy 

i kontroli dostępu do budynku i wewnętrznych pomieszczeń. Ponadto w bud. 25 przygotowano 

dla studentów miejsce wypoczynku, z którego mogą korzystać w wolnym dostępie oraz szatnię.  

Dodatkowo zostało wydzielone pomieszczenie tzw. wyciszające (dla np.: karmiących matek  

z dziećmi). W ASzWoj istnieje również kasyno wojskowe, w którym znajduje się stołówka.  

Do dyspozycji studentów pozostają również tereny zielone kampusu, gdzie rozmieszczone są 

ławki oraz miejsca do wypoczynku. 

 

Zestawienie powierzchni dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 

Lp. Rodzaj pomieszczeń Liczba sal Liczba miejsc 

1. Sala Kolegium Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 1 40 

2. Gabinet metodyczny do 25 miejsc 4 71 

3. Gabinet metodyczny 25-40 miejsc 2 70 

4. Sala grupowa do 25 miejsc 16 354 

5. Sala grupowa 25-40 miejsc 6 215 

6. Sala wykładowa 40-70 miejsc 1 66 

7. Sala wykładowa 70-150 miejsc 3 224 

8. Aule (powyżej 150 miejsc) 1 300 

Razem 36 1340 

9. Sale odpraw 2 26 

 

Studenci Wydziału korzystają z sal wykładowych Studium Języków Obcych: 

Lp. Rodzaj pomieszczeń Liczba sal Liczba miejsc 

1. Sale wykładowe od 50 do 100 miejsc 3 300 

2. Sale wykładowe do 50 miejsc 10 500 

3. Sale ćwiczeniowe /seminaryjne do 18 miejsc 28 504 



 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 

52 

4. Sala laboratoryjna i pracownia komputerowa 1 30 

Razem 42 1334 

 

Ponadto Wydział wykorzystuje do celów dydaktycznych sale Klubu Akademii Sztuki 

Wojennej: 

Lp. Rodzaj pomieszczeń Liczba sal Liczba miejsc 

1. Sala wykładowa powyżej 100 osób 1 450 

2. Sala wykładowa od 50 do 100 osób 1 100 

3. Sala wykładowa do 50 osób 11 470 

Razem 19 1020 

 

 

Ponadto Wydział może wykorzystać do celów dydaktycznych pracownie komputerowe 

w bud. 4: 

Lp. Rodzaj pomieszczeń Liczba sal Liczba miejsc 

1. Pracownia komputerowa 1 26 

Razem 1 26 

 

Pomieszczenia dydaktyczne Wydziału w pełni zapewniają odpowiednie warunki do 

prowadzenia zajęć. Wyposażone są w sprzęt audiowizualny. Meble mają odpowiednie atesty, 

a także certyfikaty. Studenci Wydziału, w trakcie studiów, mają możliwość korzystania  

z wszystkich akademickich obiektów, które są udostępniane także w godzinach poza 

dydaktycznych. 

Na  potrzeby  realizacji  procesu  dydaktycznego  Akademia  Sztuki  Wojennej  

dysponuje  bazą sportowo-rekreacyjną, która zaspokaja potrzeby studentów uczelni. Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu ma do swojej dyspozycji dwie hale sportowe, dwie siłownie, 

basen, salę sportów walki, stadion, boisko oraz gabinetu odnowy biologicznej. W każdej hali 

istnieje możliwość podzielenia na dwa sektory i prowadzenie zajęć z dwoma grupami 
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jednocześnie. Z obiektów korzystają: sekcja piłki nożnej, siatkówki żeńskiej i męskiej, 

badmintona, tenisa stołowego oraz sekcja pływacka. Basen kryty 25-metrowy (5 torów 

wodnych). Na basenie realizowane są zajęcia programowe ze studentami: pływanie, max liczba 

studentów 30 osób.          

W czasie pandemii budynki zostały doposażone w odpowiednie urządzania 

zapewniające bezpieczeństwo sanitarne oraz wydzielono niezbędne pomieszczenia do celów 

np.: izolacyjnych. 

Podstawowymi pomocami dydaktycznymi w Wydziale są rzutniki multimedialne. 

Zakończony został proces doposażenia sal wykładowych w stacje robocze na stałe przypisane 

do danej sali. W wyniku ostatnich prac remontowych przekształcono 2 sale wykładowe  

w pracownie komputerowe. Tym samym Wydział posiada 3 pracownie komputerowe 

wyposażone w 57 zestawów komputerowych, które w nadchodzącym czasie mają zostać 

zmodernizowane i stopniowo wymieniane na nowe. Dodatkowo Wydział posiada dwa 

laboratoria wyposażone w 32 zestawy komputerowe (18 stacji roboczych all-in-one oraz  

14 laptopów) oraz salę medialną. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z pracowni 

komputerowej w budynku nr. 4, która wyposażona jest w 26 stanowisk. Przy każdym 

stanowisku może pracować do dwóch osób. Pracownie oraz laboratoria zostały połączone 

również z serwerem dydaktycznym umożliwiającym zainstalowanie materiałów do zajęć na 

wszystkich stacjach jednocześnie. Serwer ten połączony jest z siecią intranetową ASzWoj  

i łączem internetowym. Dodatkowo osiem stanowisk komputerowych znajduje się  

w ogólnodostępnym punkcie internetowym i bibliotece ASzWoj. W 3 pracowniach 

zainstalowane zostało oprogramowanie JAWS będące czytnikiem ekranowym przeznaczone 

dla osób niewidomych i niedowidzących. Planowane jest pozyskanie oprogramowania dla 

kolejnych 2 stanowisk w laboratoriach. Na terenie Akademii studenci oraz pracownicy mogą 

korzystać z ogólnodostępnej sieci Wi-Fi (HotSpot – ASzWoj).  

Wszystkie stanowiska pracy oraz miejsca pracy nauczycieli w Wydziale zostały 

skomputeryzowane, podłączone do sieci internetowej oraz wyposażone w odpowiednie 

oprogramowane. Aktualny dobiegła końca wymiana wyposażenia teleinformatycznego 

pracowników. Ponadto wprowadzono system ogólnodostępnych drukarek aktywowanych za 

pomocą przepustek służbowych. Dzięki zakupom przeprowadzonym w ostatnich 2 latach udało 

się pozyskać sprzęt do prowadzenia zajęć zdalnych dla każdego pracownika w postaci kamer 

oraz zestawów słuchawkowych z mikrofonem. Ponadto Wydział posiada siedem kamer 

wideokonferencyjnych wysokiej jakości (Polycom Studio), które wykorzystywane są do 
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prowadzenia zajęć zdalnych w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach oraz 

przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej. W okresie poprzedzającym wyposażenie 

każdego gabinetu w kamerę oraz zestaw słuchawek z mikrofonem Wydział dysponował  

6 salami do prowadzenia zajęć zdalnych oraz 9 kamerami z możliwością wypożyczenia na czas 

zajęć. Aktualnie do dyspozycji pracowników pozostają pomieszczenia nr 24 oraz nr 101  

w budynku 25, w których na stałe rozłożony jest sprzęt do prowadzenia zajęć zdalnych. 

Doraźnie wyposażenie umożliwiające realizację zajęć zdalnych, może być rozłożone  

w dowolnym miejscu na terenie Akademii. Dzięki bieżącym zakupom sprzętu  

i oprogramowania realizowanym przez Uczelnie, Wydział posiada dobre zabezpieczenie  

w programy robocze i edukacyjne. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci mogą korzystać z uczelnianej platformy 

e-learningu Wydziału Kształcenia na Odległość ADL, która umożliwia studentom zdobywanie 

wiedzy i umiejętności w dowolnym czasie i miejscu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 

przejazdu i zakwaterowania. Studenci mają dostęp do platform uczelnianych takich jak 

Wirtualna Uczelnia, ILIAS czy MS Teams, przy czym dwa ostatnie umożliwiają dystrybucję 

materiałów i pomocy dydaktycznych, złożony system testów i zadań do nauki i kontroli 

osiągnięć studenta, organizację materiału dydaktycznego w moduły, mechanizmy  wspierające  

ocenę  studenta  (automatyczne  ocenianie  testów,  raporty  aktywności). Wydział Kształcenia 

na Odległości zapewnia wsparcie pracowników i studentów w zakresie wykorzystania platform 

w dydaktyce, organizacją m.in. kursy i doszkalanie. 

W zarządzaniu procesem dydaktycznym w szerokim zakresie wykorzystywane są 

narzędzia informatyczne. W 2000 r. utworzona została strona internetowa Uczelni 

www.akademia.mil.pl z serwerem poczty elektronicznej. W 2020 roku w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa strona została przeniesiona na adres www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/  

a dotychczasowy adres automatycznie przekierowuje na nową stronę.  Do dyspozycji kadry, 

jak i studentów jest także strona www.wu.akademia.mil.pl. W ramach tej Wirtualnej Uczelni 

dydaktyk i student może sprawdzić plan zajęć, wymienić korespondencję na linii wykładowca 

– student, a także mieć podgląd na uzyskane oceny. Warto także wspomnieć o LMS Ilias 

będącym systemem umożliwiającym udostępnianie treści edukacyjnych,  w tym realizację 

zaliczeń oraz narzędziem umożliwiającym komunikację i ocenę.  

W okresie zdalnego nauczania Akademia wykorzystywała w celu realizacji zajęć 

oprogramowanie udostępniane w ramach usługi Microsoft 365 ze szczególnym udziałem 

aplikacji MS Teams. Każdy pracownik i student na czas pracy bądź studiów posiada 
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indywidualne konto z przypisaną licencją na pełen pakiet Microsoft 365. W aplikacji MS Teams 

każdy przedmiot realizowany jest w osobnym zespole. Ponadto studenci mają możliwość 

kontaktu z prowadzącym zajęcia zarówno na zespole, czacie oraz poprzez pocztę elektroniczną. 

W Akademii, w tym również w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, wdrożony jest 

informatyczny system wspomagania planowania procesu dydaktycznego i obsługi studentów 

„Dziekanat XP”. Gromadzi on wszelkie dane o studentach, kadrze, przedmiotach, zajęciach  

i rozliczeniach. Pozwala na tworzenie różnych zestawień, list zaświadczeń, raportów, 

dyplomów i suplementów (w wielu językach). Umożliwia także łączność z każdym 

nauczycielem, wgląd do materiałów dydaktycznych, prac studenckich itp. Modernizacja 

„Dziekanatu XP” do „Dziekanat 10” i wprowadzenie m-legitymacji 

Realizowane również jest dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych. 

Wprowadzono kontrastowe oznaczenia na pierwszych i ostatnich stopniach schodów, 

oznaczono drzwi poprzez naklejenie kontrastowej taśmy oraz kontrastowego numeru sali. 

Dodatkowo wyznaczono miejsca zbiórek dla osób niepełnosprawnych i pozyskano krzesełko 

transportowe do ewakuacji, matę do ewakuacji oraz rampę podjazdową. Przy każdym budynku, 

gdzie realizowane są zajęcia oznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Dodatkowo w każdym budynku dostępna jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących oraz 

dodatkowo na budynku 25 znajduję się ona w Oddziale Organizacji Kształcenia.  

We wspomnianym Oddziale dostępne jest również stanowisko komputerowe  

z oprogramowaniem umożliwiającym tłumaczenie z i na język migowy w czasie rzeczywistym. 

Akademia dysponuje bazą socjalną, na którą składają się: internaty dla studentów 

wojskowych oraz Dom Studenta dla studentów cywilnych, który może przyjąć jednorazowo 

około 400 osób w jedno- i dwuosobowych pokojach, z odpowiednim zapleczem sanitarnym  

i logistycznym. Sprawy dotyczące zakwaterowania studentów w Domu Studenckim 

rozpatrywane są przez Uczelnianą Komisję Mieszkaniową. 

Akademia dysponuje również własną stołówką akademicką, zapewniającą całodzienne 

wyżywienie przez wszystkie dni tygodnia dla ok. 800 osób, czynną w godzinach realizacji zajęć 

oraz salą restauracyjną w Kasynie Akademickim.  

W zakresie ochrony zdrowia studenci mogą korzystać ze znajdującej się na terenie 

ASzWoj Przychodni SPZOZ, na ogólnych zasadach określonych przez NFOZ. 

Akademia Sztuki Wojennej dysponuje nowoczesnym Akademickim Ośrodkiem 

Sportowym (AOS) z dwoma halami sportowymi, 25-metrowym krytym basenem, siłownią, 

salą sportów walki oraz gabinetem odnowy biologicznej. Przy AOS działają także sekcje sportu 
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wyczynowego: judo, piłki nożnej, siatkówki i pływania. Studenci Wydziału korzystają  

z obiektów AOS w ramach godzin programowych z wychowania fizycznego oraz uczestnicząc 

w działalności kilku sekcji sportowych działających przy AOS. W ramach ośrodka funkcjonują 

studenckie sekcje: halowej piłki nożnej – futsal, badmintona, piłki siatkowej, pływacka, 

biegowa, organizowana jest także sekcja piłki siatkowej kobiet.  

W miarę zgłaszania nowych potrzeb, np. przez Samorząd Studentów ASzWoj, istnieje 

możliwość otwierania kolejnych sekcji. 

Akademia Sztuki Wojennej posiada Klub ASzWoj dostępny dla studentów, 

dysponujący: salą widowiskowo-konferencyjną na 425 miejsc. Studenci mogą również 

korzystać z wielu imprez organizowanych na terenie tego klubu w formie spektakli teatralnych, 

koncertów i widowisk słowno-muzycznych, warsztatów, wystaw, podróży historycznych oraz 

wycieczek turystycznych jak również uroczystości państwowych i patriotycznych. Klub oferuje 

wyjazdy, co najmniej na 3–4 przedstawienia teatralne w miesiącu (cena biletu dla studentów 

obniżona jest o 50%) oraz wycieczki do muzeów, Sejmu, Senatu, Belwederu i Pałacu 

Prezydenckiego. Klub organizuje ponadto pokazy filmów oraz zbiorowe oglądanie widowisk 

sportowych na dużym ekranie. Studenci mogą także rozwijać swoje zainteresowania w sekcjach 

artystycznych, korzystając z oferty kulturalnej klubu, opracowywanej w uzgodnieniu  

z Samorządem Studentów ASzWoj zgodnie z miesięcznym i rocznym Planem Zasadniczych 

przedsięwzięć ASzWoj. 

Za system biblioteczno-informacyjny w Akademii Sztuki Wojennej odpowiada 

Biblioteka Główna ASzWoj (BG ASzWoj), która eksploatuje system SOWA2PREMIUM. 

Liczba stanowisk przy katalogach komputerowych dla czytelników wynosi: 10 (w tym  

w czytelni - 4). Biblioteka umożliwia również dostęp do Internetu z własnego komputera 

użytkownika. 

Wypożyczalnia jest otwarta w następujące dni: poniedziałek – czwartek: 9.00 – 17.00, 

piątek: 9.00 – 15.00, sobota (pracująca w dni zjazdów): 10.00 – 17.00 i w dni przedświąteczne: 

9.00 – 15.00, natomiast Czytelnia: poniedziałek – wtorek: 10.00 – 18.00, środa: 10.00 – 15.00, 

czwartek: 10.00 – 18.00, piątek: 10.00 – 15.00, sobota (pracująca w dni zjazdów): 11.00 – 18.00 

i dni przedświąteczne: 10.00 – 15.00. 

Polityka gromadzenia zbiorów jest zgodna z profilem Uczelni. Biblioteka realizuje 

zamówienia zakupu literatury pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów w ramach 

programów nauczania realizowanych przez Uczelnię. Biblioteka Główna ASzWoj gromadzi  

i pozyskuje literaturę naukową, która stanowi 90% dostępnych studentom i pracownikom 
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Akademii zbiorów (pozostałe 10% stanowi literatura popularnonaukowa, w tym biografie oraz 

wspomnienia). Wydawnictwa zagraniczne, głównie w języku angielskim, to około 7% 

dostępnych zbiorów. Biblioteka Główna ASzWoj prowadzi również działalność z zakresu 

współpracy zagranicznej. 

Aktualnie Biblioteka Główna ASzWoj obsługuje ok. 7 tys. czytelników. Na księgozbiór 

Biblioteki składa się piśmiennictwo polskie i obcojęzyczne z zakresu nauk o bezpieczeństwie, 

min.: polityki międzynarodowej, rodzajów sił zbrojnych, sztuki wojennej, strategii i taktyki, 

historii wojen i wojskowości, logistyki (ekonomiki i gospodarki wojskowej), organizacji  

i zarządzania oraz marketingu a także kompendia obejmujące swoim zakresem nauki 

humanistyczne. Przez lata swojej działalności Biblioteka zgromadziła jeden z największych 

zasobów bibliotecznych wśród bibliotek resortu obrony narodowej. Aktualnie zasób biblioteki 

liczy ok. 400 tys. wol. książek, 24 tys. wol. czasopism (w tym ok. 600 tytułów polskich i ok. 

300 tytułów zagranicznych). Wśród tytułów czasopism, dostępnych w czytelni Biblioteki 

znajdują się: „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, „Państwo i Prawo”, „Przegląd 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, „Przegląd Europejski”, „Rocznik Strategiczny”, „Sprawy 

Międzynarodowe”, „Stosunki Międzynarodowe”, „Studia Polityczne”, „Wiedza Obronna”, 

„Wojskowy Przegląd Prawniczy”, „Foreign Affairs”, „Jane’s International Defence Review’, 

‘National Defense”, „Revue Defense Nationale”, „Security and Defence Quartery”, „Security 

Studies”.  

Katalog on-line biblioteki pozwala na relewantne wyszukiwanie wszystkich rodzajów 

zbiorów, a także umożliwia korzystanie z pełnotekstowych baz danych zawierających prace 

kwalifikacyjne, dorobek naukowy pracowników Uczelni oraz artykuły z „Zeszytów 

Naukowych ASzWoj”. 

W sylabusach przedmiotów tworzonych na WBN ujęte są publikacje dostępne w BG 

ASzWoj. W przypadku pojawienia się nowej literatury każdy z wykładowców ma prawo 

zaproponować zakup danej książki do zbiorów BG ASzWoj za pomocą formularza 

znajdującego się na stronie internetowej biblioteki.        

Biblioteka posiada zbiory cyfrowe oraz dostępy do baz pełnotekstowych. Poprzez 

bibliotekę studenci mają dostęp do dwóch ogólnoświatowych baz danych: EBSCO oraz dostęp 

do bazy Academica (Biblioteki Narodowej). 

Bibliotek posiada również dostęp do Biblioteki Cyberbezpieczeństwa oraz e-zasobów, 

takich jak poniżej.  
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Nazwa bazy Dostęp Rodzaj bazy 

IBUK Libra 

Sieć akademicka oraz komputery domowe. 

Logowanie: przy logowaniu należy podać login i hasło 

do konta bibliotecznego. Wymagany jest brak 

obciążeń na koncie bibliotecznym. 

Pełnotekstowa 

EBSCO 

Sieć akademicka oraz komputery domowe. Kod 

dostępowy otrzymać można pisząc na adres e-mail: 

g.kolek@akademia.mil.pl 

Pełnotekstowo- 

abstraktowa 

Elsevier Sieć akademicka Pełnotekstowa 

Infona Sieć akademicka Pełnotekstowa 

Nature & Science Sieć akademicka Pełnotekstowa 

Science Direct Sieć akademicka Pełnotekstowa 

Scopus Sieć akademicka Abstraktowa 

Springer Sieć akademicka Pełnotekstowa 

Web of Science Sieć akademicka 
Abstraktowo-

bibliometryczna 

Wiley Sieć akademicka 
Abstraktowo-

pełnotekstowa 

Academica Dostęp tylko w Bibliotece Głównej (Czytelnia) Pełnotekstowa 

International 

Security & Counter-

terrorism Reference 

Center 

Sieć akademicka oraz komputery domowe. Przy 

logowaniu należy podać login i hasło do konta 

bibliotecznego (warunkiem korzystania będzie 

aktualne konto bez zaległości w bibliotece). 

Pełnotekstowa 

Taylor & Francis. 

Pakiet Social 

Sciences & 

Humanities 

Sieć akademicka oraz komputery domowe. Przy 

logowaniu należy podać login i hasło do konta 

bibliotecznego (warunkiem korzystania będzie 

aktualne konto bez zaległości w bibliotece 

Pełnotekstowa 

Archiwum Map 

Wojskowego 

Instytutu 

Geograficznego 

Ogólnodostępna za pośrednictwem sieci Internet Mapy 

ProQuest Central Sieć akademicka oraz komputery domowe. Przy 

logowaniu należy podać login i hasło do konta 
Pełnotekstwa 

mailto:g.kolek@akademia.mil.pl
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bibliotecznego (warunkiem korzystania będzie 

aktualne konto bez zaległości w bibliotece). 

Multiwyszukiwarka 

EDS (EBSCO 

Discovery Service) 

Sieć akademicka 

Wyszukiwarka 

przeszukuje bazy 

dostępne w bibliotece. 

Umożliwia jednoczesne 

przeszukiwanie wielu 

zasobów 

informacyjnych. Źródła 

informacyjne 

oferowane przez 

Bibliotekę 

przeszukiwane są w 

szybki i łatwy sposób, 

za pomocą jednego 

okienka 

wyszukiwawczego,  

a rezultaty 

wyszukiwania 

wyświetlane są na 

jednej platformie w 

postaci ujednoliconej 

listy wyników. 

DOAJ (The Directory 

of Open Access 

Journals) 

Ogólnodostępna za pośrednictwem sieci Internet Pełnotekstowa 

Arianta Ogólnodostępna za pośrednictwem sieci Internet Wyszukiwarka  

ROAR (Registry of 

Open Access 

Repositories) 

Ogólnodostępna za pośrednictwem sieci Internet 

Wyszukiwarka  

OpenDOAR Ogólnodostępna za pośrednictwem sieci Internet Wyszukiwarka  

CORE Ogólnodostępna za pośrednictwem sieci Internet Wyszukiwarka  

Sherpa Romeo Ogólnodostępna za pośrednictwem sieci Internet Wyszukiwarka  

BASE Ogólnodostępna za pośrednictwem sieci Internet Wyszukiwarka  

LEX Sieć akademicka Pełnotekstowa 

Czasopisma 

elektroniczne 
Dostęp tylko w Bibliotece Głównej (Czytelnia) Pełnotekstowa 
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W 2019 r. Biblioteka wzbogaciła się o dostęp do bazy POLSKIE NORMY (zakres 

dziedzinowy: usługi, organizacja, zarządzanie, jakość, administracja, socjologia, środowisko, 

ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, wojskowość, inżynieria wojskowa, uzbrojenie). Baza 

dostępna jest na wydzielonym stanowisku w Czytelni Biblioteki Głównej ASzWoj. 

Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie 

techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne, 

edukacyjne oraz aparatura badawcza podlegają systematycznym przeglądom, w których 

uczestniczą studenci i pracownicy uczelni, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane  

w działaniach doskonalących. 

Ocena adekwatności infrastruktury dokonywana jest w ankietach ewaluacyjnych, 

odbywających się na koniec każdego semestru. Udział w ankietowaniu biorą zarówno studenci, 

jak i pracownicy uczelni. Uwagi dotyczące infrastruktury są też zgłaszane na bieżąco przez 

prowadzących zajęcia.  

Wyniki przeglądów dokonywanych po każdym semestrze, w tym wnioski z oceny 

dokonywanej przez studentów i pracowników uczelni, są wykorzystywane do doskonalenia 

infrastruktury dydaktycznej, naukowej i bibliotecznej. Wnioski dotyczące wyposażenia 

technicznego pomieszczeń, pomocy i środków dydaktycznych, aparatury badawczej, 

specjalistycznego oprogramowania, zasobów bibliotecznych, informacyjnych oraz 

edukacyjnych uwzględniane są w miarę posiadanych środków finansowych. 

 

Kryterium 6 - Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Przy opracowaniu i realizacji programów studiów Wydział Bezpieczeństwa 

Narodowego Akademii Sztuki Wojennej korzysta szeroko ze współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym oraz interesariuszami zewnętrznymi. W celu powiązania procesu  

i efektów uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo narodowe z potrzebami rozwojowymi,  

w tym kadrowymi regionu mazowieckiego, a przede wszystkim z potrzebami pracodawców, 

Wydział nawiązuje i utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-

gospodarczego. Współpraca ta miała i ma znaczący wpływ na projektowanie i realizację 

programu studiów, w tym praktyk zawodowych, a także na bieżącą realizację zajęć na kierunku 

Bezpieczeństwo narodowe. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym stale się 

rozwija i podlega analizie w celu jej doskonalenia i przekładania jej rezultatów na kształt 

programu studiów oraz sprawnej jego realizacji. Współpraca z otoczeniem społeczno-
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gospodarczym jest formalizowana na mocy ramowych umów o współpracy w zakresie 

realizacji wspólnych projektów i badań oraz organizacji praktyk studenckich. 

Podstawowym ogniwem współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

są Władze Wydziału oraz nauczyciele akademiccy, którzy pozostają w stałym kontakcie  

z interesariuszami zewnętrznymi i na bieżąco reagują na płynące z ich strony sugestie dotyczące 

jakości programu studiów. Dokonywanie zmian w programach studiów odbywa się przy 

udziale zarówno interesariuszy zewnętrznych (np. ABW, SKW, KG Straży Granicznej, 

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Starostwo Powiatowe Augustów, itp.), 

jak i wewnętrznych (nauczyciele akademiccy i przedstawiciele samorządu studenckiego). 

Uwzględniane są również doświadczenia i wnioski z konferencji naukowych i seminariów, 

w których uczestniczą przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych (Wojsk Obrony 

Terytorialnej, Policji, Straży Granicznej czy służb specjalnych).  

Cyklicznie prowadzone są okresowe przeglądy współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w odniesieniu do programu studiów. Realizowane jest to w postaci posiedzeń 

Rady Programowej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, w skład której wchodzą kolegium 

dziekańskie, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów instytutów, nauczyciele akademiccy z wydziału, 

interesariusze zewnętrzni, wewnętrzni oraz przedstawiciele samorządu studenckiego. 

Spotkania dotyczą wprowadzanych w programach studiów zmian i wypracowywane są 

rozwiązania pozwalające udoskonalić ofertę kształcenia, dostosowując ją do potrzeb zmieniającego 

się środowiska bezpieczeństwa. 

W ramach współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego Akademia 

Sztuki Wojennej ma podpisane porozumienia, między innymi z Rządowym Centrum 

Bezpieczeństwa, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspektoratem Uzbrojenia, Strażą 

Graniczną, Polską Grupą Zbrojeniową, Służbą Ochrony Państwa, Służbą Kontrwywiadu 

Wojskowego, Agencją Rezerw Materiałowych. Współpraca prowadzona jest systematycznie  

i przybiera zróżnicowane formy. 

Istotnym elementem kształcenia pożądanych na rynku pracy absolwentów jest również 

zapewnienie wysokiego poziomu praktyk zawodowych. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego 

przygotowuje studentów do wyzwań zawodowego rynku pracy, między innymi poprzez 

działalność Biura Karier, które w tym celu podejmuje współpracę z pracodawcami, pozyskując 

oferty praktyk, staży i pracy. Biuro Karier pomaga przygotować się do wejścia na rynek pracy 

i skutecznie na nim funkcjonować. Prowadzi różne formy doradztwa personalnego, rozwoju 

kompetencji miękkich oraz poradnictwo zawodowe. Wspiera w pisaniu dokumentów 
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aplikacyjnych i w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zawiera porozumienia  

w sprawie organizowania praktyk studenckich z licznymi instytucjami administracji 

państwowej, rządowej i przedsiębiorstwami prywatnymi.  

Instytucje, z którymi Akademia Sztuki Wojennej posiada podpisane porozumienie  

w sprawie organizacji praktyk studenckich oraz o współpracy to między innymi: Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji; Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie; Sąd 

Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe; Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza; 

Enter Air Sp. z o.o.; Straż Miejska m.st. Warszawy. Ponadto Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego umożliwiła odbycie bezpłatnych, 4-tygodniowych praktyk studenckich we 

wrześniu 2021 roku w Warszawie. Praktyki przeznaczone były dla studentów Akademii Sztuki 

Wojennej z kierunków studiów bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Kolejnym przykładem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest 

corocznie organizowany konkurs o nagrodę Szefa SKW na najlepszą pracę magisterską, 

którego celem jest promowanie i rozpowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem 

narodowym, ochroną porządku konstytucyjnego państwa, a także zwiększanie wiedzy  

i świadomości społecznej w tym zakresie. Konkurs ma także na celu zachęcenie studentów do 

pogłębiania wiedzy w drodze badań i przedsięwzięć naukowych w ramach tworzonej pracy 

magisterskiej oraz motywowanie do dalszego rozwoju naukowego i zawodowego w dziedzinie 

nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.  

Ważnym elementem realizacji programu studiów oraz wpływu na rozwój kierunku jest 

wymiana doświadczeń nie tylko w zakresie treści oraz form i metod kształcenia, ale także 

informacji o rynku edukacyjnym. W toku realizacji przedsięwzięć dydaktycznych oraz 

kształtowania sylwetki społeczno-zawodowej absolwenta, Wydział Bezpieczeństwa 

Narodowego zwraca uwagę na potrzebę budowania postaw umożliwiających aktywny udział 

w życiu wspólnoty zarówno regionalnej jak i lokalnej, otwartej na potrzeby i aspiracje 

społeczne. Ważnym elementem relacji z otoczeniem oraz budowania kontaktów zewnętrznych 

jest projekt „Praktyczny Narodowy”, który powstał z inicjatywy Wydziału Bezpieczeństwa 

Narodowego oraz Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Bezpieczeństwa 

Narodowego. Cykl spotkań skierowanych do studentów ma na celu ukazanie im specyfiki 

funkcjonowania poszczególnych organizacji, realizujących zadania związane  

z bezpieczeństwem państwa. W ramach projektu ,,Praktyczny Narodowy” odbyły się spotkania 

m.in. z przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsk Obrony 

Terytorialnej, Komendy Głównej Policji, Żandarmerii Wojskowej czy Wojsk Specjalnych. 
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Współpraca ze wspomnianymi podmiotami pozwoliła na powołanie stałej platformy 

aktywnej kooperacji, która ze względu na pandemię COVID-19 odbywała się w formie online, 

tj. warsztatów, prezentacji, wykładów otwartych, spotkań ze studentami w ramach działalności 

kół naukowych, co ma znaczny wpływ na osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Jako 

przykłady można wymienić spotkania z przedstawicielami Europejskiej Agencji Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej „FRONTEX”, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej  

w Mińsku Mazowieckim czy pracowników Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO. 

Współpraca Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego z otoczeniem społeczno-

gospodarczym obejmuje także różne formy współdziałania z instytucjami oświaty. Przykładem 

jest objęcie patronatem przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego szkół, w których 

funkcjonują klasy mundurowe. Liczba szkół objętych patronatem przez WBN to ponad 

czterdzieści. W ramach powyższej działalności organizowane są dni otwarte w Akademii 

Sztuki Wojennej, konferencje, seminaria, wizyty przedstawicieli Wydziału w szkołach. 

Akademia Sztuki Wojennej stale poszukuje metod doskonalenia form współpracy  

z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ocena współpracy realizowana jest w ujęciu 

dynamicznym, umożliwiającym porównywanie efektów doskonalenia procesu dydaktycznego 

w różnych okresach. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 2021–

2026 (Załącznik do uchwały Nr 44/2021 Senatu ASzWoj z dnia 15 września 2021 r.) jednym  

z celów operacyjnych jest rozwój oferty edukacyjnej w zakresie kierunków studiów 

zorientowanych na zapewnienie najwyższych i poszukiwanych na krajowym  

i międzynarodowym rynku pracy (w tym przez instytucje i struktury NATO i UE) kwalifikacji 

w obszarze bezpieczeństwa państwa i zarządzania bezpieczeństwem państwa przez realizację 

nowatorskich programów kształcenia i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Dlatego 

współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczego podlega bieżącej ocenie zarówno pod 

kątem odpowiedniego doboru nowych partnerów, jak i form współpracy z nimi. Przy 

opracowaniu programów kształcenia uwzględnia się również aktualne i potencjalne potrzeby 

rynku pracy oraz ogólne wnioski z monitoringu losów absolwentów.  

 

Kryterium 7 - Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego w założonych celach internacjonalizacji wspiera 

atrakcyjność procesu kształcenia i swojej oferty dydaktycznej elementami 

umiędzynarodowienia. W tym celu oferuje wiele możliwości wsparcia studiów I oraz II stopnia, 
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w tym na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, ofertą edukacyjną prowadzoną w języku 

angielskim w kraju i za granicą. Jest to główne założenie władz Wydziału Bezpieczeństwa 

Narodowego i dotyczy zarówno studentów oraz pracowników. Realizacja strategii 

umiędzynarodowienia WBN przybiera sześć form:  

⎯ udział w międzynarodowych programach wymiany akademickiej oraz uzupełnianie 

oferty edukacyjnej o przedmioty fakultatywne prowadzone w języku angielskim dla 

studentów własnych oraz zagranicznych;  

⎯ wprowadzanie do programów studiów wykładów zagranicznych specjalistów oraz typu 

Visiting Professor;  

⎯ uruchamianie obcojęzycznych studiów z dwoma dyplomami;  

⎯ organizacja lub współorganizacja wakacyjnych kursów intensywnych typu Szkoły 

Letnie (Summer School);  

⎯ udział w międzynarodowych projektach oraz organizacja międzynarodowych 

konferencji w których uczestniczą studenci; 

⎯ współpraca z międzynarodowymi podmiotami sektora biznesu oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

Mimo utrudnień w mobilności studentów oraz wykładowców wywołanych w latach 

2020-2022 pandemią COVID-19 oraz licznymi restrykcjami, utrzymywano wysoki poziom 

współpracy międzynarodowej oraz umiędzynarodowiania studiów. Było to możliwe dzięki 

przeniesieniu znacznej części działalności w cyberprzestrzeń (wykłady, warsztaty, seminaria, 

konferencje), organizowaniu wydarzeń w sposób hybrydowy (zdalnie oraz stacjonarnie) oraz 

kontynuowaniu programu Erasmus+ przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa 

epidemiologicznego.  

Ponadto, umiędzynarodowienie kształcenia na wydziale podlega ocenom po każdym 

zakończonym semestrze w postaci ankiet przedmiotów, jak również oceny dokonywanej przez 

studentów zagranicznych i krajowych w uczelniach partnerskich oraz pracowników w ramach 

programu Erasmus+ w postaci raportów składanych po zakończeniu wymiany. Wyniki te brane 

są pod uwagę podczas corocznej rewizji programów studiów.  

Ponadto, przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego we wszystkich jednostkach 

organizacyjnych Akademii od Katedry wzwyż prowadzone są konferencje metodyczne oraz 

odprawy poświęcone między innymi realizacji umiędzynarodowienia studiów oraz działalności 
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kadry. Dokonuje się oceny oraz przygotowuje rekomendacje oraz plany ujmowane  

w uczelnianym Planie Współpracy Zagranicznej na przyszły rok.   

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego mogą realizować studia w polskich 

i zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+, a także uczestniczyć 

w obowiązkowych i otwartych wykładach prowadzonych przez profesorów zagranicznych 

realizujących wizyty dydaktyczne na Wydziale. Zauważalny wzrost zainteresowania studentów 

zagranicznych ofertą Wydziału jest związany ze zróżnicowaną i stabilną ofertą przedmiotów 

prowadzonych w języku angielskim przez doświadczonych wykładowców, często także 

aktywnie uczestniczących w wyjazdach w ramach mobilności dydaktycznej Erasmus+. 

Najczęstszymi gośćmi na uczelni byli studenci z Bułgarii, Rumunii, Turcji, Czech, Włoch  

i Litwy. Studenci zagraniczni chętnie wybierają Wydział, ponieważ mają zapewnioną 

legendarną polską gościnność, a także zapewniany jest szeroki program kulturalny, który 

obejmuje m.in. wycieczki w różne miejsca Polski, a także wizyty w muzeach czy wyjścia na 

koncerty. 

Wyjazdy pracowników uczelni służą rozwijaniu kompetencji dydaktycznych, 

wzbogacaniu wiedzy, sprzyjają rozwojowi naukowemu, zdobywaniu doświadczenia, inspirują 

do pisania artykułów, prowadzenia badań naukowych i dzielenia się efektami pracy. Podczas 

wyjazdów uczestnicy mobilności gromadzą informacje i materiały, potrzebne 

do przygotowania publikacji, wystąpień na konferencjach i innych spotkaniach oraz dysertacji 

naukowych. Pracownicy niebędący nauczycielami poznają dobre praktyki i procedury, 

sprawdzone w instytucjach zagranicznych. Dzięki nawiązanym kontaktom powstają wspólne 

przedsięwzięcia szkoleniowe, projekty badawcze o wymiarze czysto naukowym oraz projekty 

mające na celu rozwiązanie konkretnych problemów, co przekłada się na wprowadzanie 

innowacji. Udział pracowników w mobilnościach pomógł rozszerzyć ofertę edukacyjną 

w języku angielskim i upraktycznić programy kształcenia, aby wyposażyć absolwentów 

w wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Zważywszy na otwarcie granic, 

przenikanie się kultur, pojawianie się wspólnych problemów i zagrożeń, 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego dostrzega potrzebę uzupełniania potencjału uczelni 

dorobkiem placówek zagranicznych, w trosce o przygotowanie absolwentów na wyzwania, 

jakie niosą ze sobą przemiany polityczne i społeczne. Mobilności pomagają w modernizacji 

programów kształcenia i rozwoju specjalizacji, ukierunkowanych na potrzeby służb 

publicznych i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego. Wyjazdy pracowników 

w ramach programu Erasmus+ cieszą się ciągłym zainteresowaniem i co roku zwiększa się ilość 
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uczestników. W latach 2018–2021 wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach Progrmu 

Erasmus+ odbyło 83 beneficjentów – pracowników Wydziału. Podział na poszczególne lata 

wygląda następująco: 

⎯ 2018/2019 - 27 pracowników (w tym 13 dydaktycznych i 14 szkoleniowych); 

⎯ 2019/2020 - 24 pracowników (w tym12 dydaktycznych i 12 szkoleniowych); 

⎯ 2020/2021 - 21 pracowników (w tym 3 wyjazdy dydaktyczne i 18 szkoleniowych); 

⎯ 2021/2022 (tylko semestr zimowy) - 11 wyjazdów pracowników, w tym 2 dydaktyczne, 

9 szkoleniowych. 

Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, zaznaczyć należy, że możliwości w zakresie 

realizacji  fizycznych mobilności pracowników Wydziału, znacznie się zmniejszyły Jednakże 

chęć kontynuowania współpracy międzynarodowej i potrzeba podtrzymywania budowanych 

przez lata kontaktów z zagranicznymi uczelniami partnerskimi, sprawiła, że pracownicy 

entuzjastycznie brali udział w mobilnościach wirtualnych, które w okresie największej 

zachorowalności na COVID-19, okazały się częściowym rozwiązaniem istniejących 

ograniczeń.  

W odniesieniu do malejącej ogólnej liczby studentów, zauważalny jest także spadek 

statystyk studentów wyjeżdzających na studia.  

Liczba wyjazdów studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe do zagranicznych 

instytucji partnerskich w ramach Programu Erasmus+ przedstawia się następująco:  

⎯ 2017/2018 (semestr letni) - 12 studentów;  

⎯ 2018/2019 (semestr zimowy i letni) - 25 studentów; 

⎯ 2019/2020 (semestr zimowy i letni) - 18 studentów; 

⎯ 2020/2021 (semestr zimowy i letni) - 11 studentów; 

⎯ 2021/2022 (semestr zimowy) - 5 studentów. 

Z uwagi na pandemię COVID-19, nastąpił spadek liczby wyjazdów zagranicznych 

studentów. Jest to zrozumiała sytuacja, gdyż niepewność związana z szerzącą się pandemią nie 

sprzyja podejmowaniu decyzji o długotrwałych wyjazdach i przebywaniu poza granicami kraju, 

w trakcie których mogą zdarzyć się nieprzewidziane okoliczności. Zauważalna jest jednak 

poprawa tendencji w prowadzonej aktualnie rekrutacji na studia, która powinna przełożyć się 

na wysoki odsetek studentów uczestniczących w międzynarodowych wyjazdach w roku 

2022/2023.   
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Jeśli chodzi o liczbę przyjazdów studentów zagranicznych na Wydział Bezpieczeństwa 

Narodowego, to dane za ostatnie lata wyglądają następująco:  

⎯ 2018/2019 (semestr zimowy i letni) - 39 studentów;  

⎯ 2019/2020 (semestr zimowy i letni) - 45 studentów; 

⎯ 2020/2021(semestr zimowy i letni) - 25 studentów;  

⎯ 2021/2022 (semestr zimowy) - 16 studentów . 

 Wzrastające zainteresowanie mobilnościami na kierunku Bezpieczeństwo narodowe 

jest efektem prowadzenia licznych działań promujących Erasmus+. Studenci pierwszego roku 

uczestniczą w kursie e-learningowym, a co więcej w cyklicznych spotkaniach z pracownikami 

Biura Erasmus+ oraz studentami, którzy wrócili z wyjazdu zagranicznego. Kandydatom na 

wyjazdy Erasmus+ uczelnia oferuje bezpłatne kursy językowe na platformie OLS. Dzięki temu 

student ma możliwość sprawdzenia i dalszego rozwijania swoich kompetencji językowych. 

Dodatkowo studenci mogą uczestniczyć w licznych wydarzeniach „Erasmusowych”, podczas 

których nawiązują kontakty ze studentami zagranicznymi. Niezwykle ważną rolę pełni na 

Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego organizacja studencka International Students 

Netweork (ISN), która zrzesza studentów polskich i zagranicznych. Wartym podkreślenia jest 

uczestnictwo studentów polskich i zagranicznych  studiujących na Wydziale  

w międzynarodowych konferencjach naukowych, np. VII Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej Security of the Republic of Poland in National and International Dimensions 

w Kielcach w maju 2019 roku, oraz International order in (post) pandemic world - challenges, 

threats and chances for national and international security w grudniu 2021 r. na Helu. 

Wydarzenia te mają na celu przełamanie barier oraz ośmielenie i zachęcenie studentów do 

komunikowania się w języku angielskim.  

Warto wspomnieć również o projekcie Konsorcjum Uczelni Mundurowych 

KONSMUND, który od 2014 roku cyklicznie działa na Wydziale Bezpieczeństwa 

Narodowego. Jest to jedyne w Polsce tego typu Konsorcjum, a tworzy go siedem uczelni 

mundurowych: Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia 

Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych, Lotnicza Akademia Wojskowa, 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Uczelnie 

koordynowane przez pracownika WBN ściśle współpracują z uczelniami w Polsce i zagranicą 

w zakresie wymiany studentów oraz nauczycieli. Zasadniczym celem działalności Konsorcjum 

Uczelni Mundurowych KONSMUND jest współpraca uczelni resortowych na rzecz 
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umiędzynarodowiania, poprzez pozyskiwanie dodatkowych funduszy na realizację mobilności 

studentów i pracowników Wydziału.  

Jeżeli chodzi o anglojęzyczną ofertę dydaktyczną, na Wydziale Bezpieczeństwa 

Narodowego, prowadzona są dwa moduły studiów w języku angielskim „Security Science I” 

oraz „Security Science II”, dedykowane studentom zagranicznym Erasmus+, w których  

z dużym zainteresowaniem uczestniczą również studenci polscy. Obejmują one 17 

przedmiotów:  

⎯ Diplomatic Relations; 

⎯ Regional Studies; 

⎯ Geopolitics of Central and Eastern Europe; 

⎯ EU Policy-making: Current Issues and Strategies; 

⎯ Intelligence and Counterintelligence in the Modern World; 

⎯ Information and Cyber Security; 

⎯ International Political Economy; 

⎯ Public Speaking; 

⎯ Final Thesis and Presentations in Security Sciences; 

⎯ International Organizations; 

⎯ Terrorism and Violent Extremism; 

⎯ Civilizations in Contemporary World - International Order; 

⎯ Security Policy Makers; 

⎯ Cultural Competence for the Security Sector; 

⎯ Security systems of Contemporary States; 

⎯ Contemporary Armed Conflicts; 

⎯ Introduction to Crisis Management. 

Na rok akademicki 2022/2023 natomiast, dla studentów II stopnia kierunku 

Bezpieczeństwo Narodowe przygotowano nową dwujęzyczną specjalność, Sustainable  

Security/Zrównoważone Bezpieczeństwo, która obejmuje następujące przedmioty:  

⎯ Krytyczne studia nad bezpieczeństwem - teorie i metody (Critical security studies-

theories and methods); 

⎯ Systemy społeczno-ekologiczne (Socio-ecological systems); 

⎯ Cele zrównoważonego rozwoju (Sustainable development goals); 

⎯  Bezpieczeństwo człowieka (Human security); 
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⎯  Zrównoważone bezpieczeństwo (Sustainable security); 

⎯  Kompetencje miękkie dla bezpieczeństwa (Soft skills for security). 

Ponadto, studentom na kierunku Bezpieczeństwo narodowe oferuje się możliwość 

wyboru języka obcego, którego nauka uwzględnia specyfikę tego kierunku. Zgodnie  

z aktualnym programem odbywa się to w wymiarze: 120 godzin na studiach stacjonarnych  

I stopnia, 30 godzin na studiach niestacjonarnych I stopnia oraz odpowiednio 30 i 30 na 

studiach II stopnia. W przypadku studiów pierwszego stopnia kurs kończy się egzaminem na 

poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W przypadku 

studiów drugiego stopnia – egzaminem na poziomie B2+. Wszystkie zajęcia prowadzone są 

przez wykwalifikowanych lektorów pracujących w Studium Języków Obcych ASzWoj. 

Mimo obostrzeń pandemicznych, w roku akademickim 2020/2021 zorganizowano 

między innymi otwarte dla studentów i kadry międzynarodowe seminarium "Artificial 

Intelligence and Global Security: Future Trends and Threats in the 21st Century Operational 

Environment" prowadzone przez prof. Yvonne R. Masakowski z US Naval War College  

(16 czerwca 2021).  

W roku akademickim 2019/2020 dokonano otwarcia wspólnych dwusemestralnych 

studiów podyplomowych Global Affairs and Diplomacy z University of Buckingham  

z Wielkiej Brytanii, które były realizowane przez wykładowców z obu uczelni.  

Celem studiów Global Affairs and Diplomacy jest przekazanie/rozszerzenie wiedzy 

studentów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, międzynarodowym, dyplomacji 

oraz wykształcenie/ rozszerzenie umiejętności analitycznych studentów potrzebnych do 

rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w obszarze stosunków 

międzynarodowych wpływających na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. 

Program studiów skupia przedmioty przygotowujące studentów w zakresie wiedzy                         

o bezpieczeństwie narodowym, międzynarodowym, dyplomacji i kształtuje umiejętności 

analityczne potrzebne do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów  

w obszarze stosunków międzynarodowych wpływających na politykę wewnętrzną  

i zagraniczną państwa. Wykładowcami na studiach są profesorowie z  Buckingham University, 

Akademii Sztuki Wojennej, eksperci Unii Europejskiej, byli i obecni polscy ambasadorowie. 

W ramach studiów realizowane są poniższe przedmioty: 

⎯ Contemporary Global Diplomacy; 

⎯ Diplomatic Protocol; 
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⎯ Public Diplomacy; 

⎯ Contemporary Security Challenges; 

⎯ Strategic Studies; 

⎯ Great Powers; 

⎯ Global Communication Policy; 

⎯ Conflict Resolution; 

⎯ European Union Crisis Management; 

⎯ NATO in Euro-Atlantic Security System; 

⎯ Foreign Policy Analysis; 

⎯ State Security Intelligence and Services;  

⎯ Case Studies in Intelligence Success and Failure: Methodological Issues; 

⎯ Security Challenges and Other Global Issues; 

⎯ Case Studies in Intelligence Success and Failure: from WWII to 9/11; 

⎯ Case Studies in Intelligence Success and Failure: Evidence from the 21st. Century; 

⎯ GAD: Research and Methodology; 

⎯ Gry Strategiczne. 

Studia skierowane są do osób zajmujących się bezpieczeństwem narodowym  

i międzynarodowym w obszarze polityki zagranicznej, dyplomacji, wyzwań i zagrożeń 

bezpieczeństwa, działalności organizacji międzynarodowych oraz komunikacji strategicznej. 

Absolwent studiów podyplomowych Global Affairs and Diplomacy będzie wykazywał 

się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o bezpieczeństwie  

i nauk pokrewnych, dotyczących problematyki spraw międzynarodowych, dyplomacji, studiów 

nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym. 

Od początku studia cieszyły się zainteresowaniem, czego dowodem są ich absolwenci - 

2019/2020 – 7 osób; 2020/2021 – 12 osób; 2021/2022 – przewidywane 10 osób. 

Praktycznym wymiarem edukacji w ramach GAD/ promocji GAD jest wydana w 2021 

r. monografia: Andrzej Soboń, Julian Richards, Vassilis Kappis, Marzena Żakowska ed., 

Global Affairs and Diplomacy, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2021, ISBN 978-83-

8263-177-7. 

W ramach organizacji Szkół Letnich (Summer School) Wydział Bezpieczeństwa 

Narodowego16–21 lipca 2018 roku oraz 8–13 lipca 2019 roku we współpracy z Wydziałem 

Nauk Europejskich i Międzynarodowych z National University of Public Service  
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w Budapeszcie przeprowadził cykl zajęć dla studentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4). 

W Szkołach Letnich wzięło udział 16 studentów WBN. Cykl zajęć V4 Summer School dotyczył 

zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa i rozwoju państw Grupy Wyszehradzkiej. Program 

obejmował także gry decyzyjne, spotkania z naukowcami i politykami. Wydział zamierza 

rozszerzać ofertę letnich szkół z udziałem studentów i wykładowców z kraju i zagranicy. 

Należy również zaznaczyć, że Wydział Bezpieczeństwa Narodowego brał również udział  

w międzynarodowym projekcie finansowanym w ramach działania Partnerstwa Strategiczne 

Programu Erasmus+, Akcja 2 – Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk. Dzięki 

uczestnictwu w projekcie przeszkolono 50 studentów, 15 nauczycieli wygłosiło wykłady  

a także zorganizowano kursy intensywne dla 24 studentów. 

W latach 2016-2019, pracownicy WBN brali aktywny udział w międzynarodowym 

konsorcjum badawczym projektu Gaming for Peace (GAP), w którym zatrudnialiśmy również 

studentów. W ramach projektu GAP, międzynarodowe i interdyscyplinarne konsorcjum 

instytucji akademickich i mundurowych stworzyło narzędzie i podstawę programową do 

szkolenia personelu operacji pokojowych z różnych organizacji w zakresie kompetencji 

miękkich (komunikacja, współpraca, empatia, świadomość płci czy kompetencje 

międzykulturowe). Dzięki wykorzystaniu gry od 2019 roku, wprowadzono zmiany w systemie 

szkolenia do uczestnictwa w misjach i operacjach pokojowych - gra została udostępniona jako 

freeware. Ze względu na wysoki poziom merytoryczny, przystępność, efektywny system 

weryfikacji wiedzy i kompetencji oraz uniwersalność, podwyższyła jakość kształcenia, 

obniżyła koszty i uprościła proces szkolenia personelu przygotowującego się do różnorodnych 

operacji i jest używana przez siły zbrojne oraz policję między innymi Finlandii, Irlandii, 

Portugalii, Bułgarii czy Wielkiej Brytanii. W 2021 gra jest szeroko wykorzystywana  

w formacjach mundurowych i cywilnych na całym świecie.  

Wartym podkreślenia jest uczestnictwo studentów polskich i studiujących na Wydziale 

w międzynarodowych konferencjach naukowych, np. VII Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej Security of the Republic of Poland in National and International Dimensions 

w Kielcach w maju 2019 roku. Wydarzenia te mają na celu przełamanie barier oraz ośmielenie 

i zachęcenie studentów do komunikowania się w języku angielskim. Studenci kierunku 

Bezpieczeństwo Narodowe brali również udział w licznych międzynarodowych konferencjach 

organizowanych na wydziale, takich jak międzynarodowe seminarium “Zagrożenia i społeczne 

konsekwencje pandemii” (marzec 2021) czy „Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauki 



 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 

72 

o Bezpieczeństwie - Dekada Doświadczeń” w listopadzie 2021, które prowadzone były zdalnie 

bądź w trybie hybrydowym.   

Dzięki współpracy z NATO Innovation Hub, studenci mają możliwość uczestniczyć  

w otwartych programach i konkursach organizowanych przez ten organ NATO takich jak 

„NATO Innovation Challenge” czy program „Cognitive Warfare”.  

Na uwagę zasługuje również współpraca w ramach NATO Defence Education 

Enhancement Programme (DEEP), w zakresie organizacji konkursu dla studentów ASzWoj na 

realizację projektów graficznych w języku angielskim na logo konferencji „NATO DEFENCE 

EDUCATION ENHANCEMENT PROGRAMME COVID-19 DEFENCE EDUCATION 

DISTANCE LEARNING BEST PRACTICES AND LESSONS LEARNED STRATEGY 

DEVELOPMENT CONFERENCE, 12-14 APRIL 2021” oraz plakat konferencji w poziomie  

i w pionie, wręczenie nagród odbyło się 9.03.2022 r. W ramach programu wydano także 

podręcznik “Traktat o e-nauczaniu. Istota zmian w paradygmacie nauczania” ISBN 978-83-

8263-176-0, Warszawa 2021, przekład z wydania w języku angielskim, zatytuowanego 

“Modernizing Learning: Building the Futire Learning Ecosystem” pod redakcją JJ. Walcutt  

& Sea Schatz, opublikowanego przez Governement Publishing Office w Waszyngtonie.  

Ponadto, na Wydziale wydawane jest czasopismo „Secuity and Defence Quarterly” 

(ISSN 2300-8741; eISSN 2544-994X). S&DQ jest międzynarodowym recenzowanym 

czasopismem w  otwartym dostępie, którego celem jest pogłębianie wiedzy i rozumienie teorii, 

badań i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony na skalę globalną. Czasopismo 

publikuje wysokiej jakości artykuły teoretyczne i badawcze w powstających 

interdyscyplinarnych i tradycyjnych dziedzinach bezpieczeństwa i obrony. Obszary badań 

obejmują m.in.: militarne, polityczne, prawne, ekonomiczne, środowiskowe, cybernetyczne, 

społeczne i społeczne oraz inne aspekty studiów nad bezpieczeństwem prezentowanych  

w wymiarze międzynarodowym. W ramach „Security and Defence Quarterly” osiągnęliśmy 

wysoki poziom umiędzynarodowienia, o czym świadczą następujące dane: 

⎯ liczba autorów z afiliacją instytucji zagranicznych wynosi 61% (wśród autorów 

znajdują się m.in. prof. Barry Buzan z London School of Economics, indeks h 29, prof. 

Somaya Al-Maadeed, indeks h 22, prof. Jukka Heikkonen, indeks h 20, prof. Christian 

Kaunert, indeks h 11, prof. George Andrew Zombanakis, indeks h 6); 

−    96% członków międzynarodowej rady naukowej reprezentuje zagraniczne ośrodki 

naukowe; 
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⎯ czasopismo znajduje się na liście ministerialnej w Norwegii (Norwegian Register for 

Scientific Journals, Series and Publishers, (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/ 

Forside) jako jedyne polskie czasopismo o tematyce bezpieczeństwa i obronności. 

⎯ kwartalnik wspiera działalność naukową międzynarodowych stowarzyszeń 

wojskowych International Society of Military Sciences oraz Central European Forum 

on Military Education. 

Podsumowując powyższe działania można uznać iż Wydział aktywnie tworzy warunki 

sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, zgodnie z przyjętą koncepcją 

kształcenia. Nauczyciele akademiccy są przygotowani do nauczania, a studenci do uczenia się 

w językach obcych, wspierana jest międzynarodowa mobilność studentów i nauczycieli 

akademickich, a także tworzona jest oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje 

systematycznym podnoszeniem stopnia umiędzynarodowienia i wymiany studentów i kadry.  

 

Kryterium 8 - Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

 

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe objęci są wszechstronnym wsparciem  

w zakresie procesu kształcenia, rozwoju społecznego, naukowego i zawodowego, m.in. poprzez 

organizowane wyjazdy, praktyki, badania, stypendia, seminaria. Wsparcie to jest w trybie 

ciągłym rozwijane we współpracy m.in. z partnerami zewnętrznymi i międzynarodowymi. 

Studenci mają zapewniony indywidualny kontakt z wykładowcami (m.in. w trakcie 

konsultacji). Mają oni możliwość studiowania w różnych formach, np.: w ramach 

indywidualnej organizacji studiów (IOS), indywidualnego programu kształcenia i planu 

studiów, jak również kształcenia na odległość poprzez platformę Microsoft TEAMS oraz 

ILIAS. Platformy te umożliwiają dystrybucję materiałów i pomocy dydaktycznych, złożony 

system testów i zadań do nauki i kontroli osiągnięć studenta, organizację materiału 

dydaktycznego w moduły, mechanizmy  wspierające  ocenę  studenta  (automatyczne  ocenianie  

testów,  raporty  aktywności). Proces uczenia się jest dostosowany do zróżnicowanych potrzeb 

grupowych i indywidualnych studentów.  

Studenci są wspierani na każdym etapie kształcenia przez wykładowców realizujących 

dany przedmiot (każdy wykładowca obowiązany jest do odbywania dwóch konsultacji 

tygodniowo), promotorów prac dyplomowych, opiekunów roku oraz opiekunów studenckich 

kół naukowych. Wsparcie administracyjne realizowane jest przez Oddział Organizacji 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/%20Forside
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/%20Forside
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Kształcenia oraz Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji Akademii Sztuki 

Wojennej. Proces uczenia się jest dostosowany do zróżnicowanych potrzeb grupowych  

i indywidualnych studentów, a także dla osób z niepełnosprawnościami i matek z małymi 

dziećmi, które mają do swojej dyspozycji oddzielny pokój. W celu zapewnienia wsparcia dla 

studentów z niepełnosprawnością w październiku 2020 roku powołano stanowisko 

pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Do jego głównych zadań należy: rozpoznanie 

potrzeb i oczekiwań studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnością oraz 

podejmowanie czynności mających na celu podniesienie jakości kształcenia orz poprawę 

warunków studiowania i pracy dla osób niepełnosprawnych. Procedura rekrutacyjna 

obowiązująca w ASzWoj obejmuje wszystkich zainteresowanych kandydatów, w tym również 

osoby z niepełnosprawnością. Osoby te mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich 

zainteresowaniami. Akademia nie wprowadza żadnych ograniczeń w wyborze studiów 

wynikających ze stanu zdrowia kandydata, zapewnia warunki do pełnego udziału w procesie 

przyjmowania na studia, kształceniu na tych studiach oraz prowadzeniu działalności naukowej. 

Daje możliwość uczestniczenia w zajęciach oraz zdawania egzaminów w formie adekwatnej 

do posiadanej przez studenta niepełnosprawności. Uczelnia dokłada wszelkich starań, żeby 

rozpoznane potrzeby, problemy i oczekiwania studentów z niepełnosprawnością, w tym 

warunki socjalno-bytowe osób niepełnosprawnych spełniały ich oczekiwania. Sukcesywnie 

usuwa bariery architektoniczne, informacyjne, komunikacyjne i psychologiczne w dostępie do 

zasobów informacyjnych i edukacyjnych w celu podniesienia jakości uczestniczenia w procesie 

kształcenia osób z niepełnosprawnością. Wprowadzono kontrastowe oznaczenia na pierwszych 

i ostatnich stopniach schodów, oznaczono drzwi poprzez naklejenie kontrastowej taśmy oraz 

kontrastowego numeru sali. Dodatkowo wyznaczono miejsca zbiórek dla osób 

niepełnosprawnych i pozyskano krzesełko transportowe do ewakuacji, matę do ewakuacji oraz 

rampę podjazdową. Przy każdym budynku, gdzie realizowane są zajęcia oznaczone są miejsca 

parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w każdym budynku dostępna jest pętla 

indukcyjna dla osób niedosłyszących oraz dodatkowo na budynku 25 znajduję się ona  

w Oddziale Organizacji Kształcenia. We wspomnianym Oddziale dostępne jest również 

stanowisko komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym tłumaczenie z i na język 

migowy w czasie rzeczywistym. Ponadto, podejmowane są działania mające na celu pełną 

integrację społeczną i aktywizację zawodową, zapewnia pomoc w załatwianiu wszelkich 

formalności w zakresie odbywania praktyk i staży studenckich. Zapewnia pomoc  
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w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób  

z niepełnosprawnością. 

W 2021 r. powołany został także pełnomocnik Rektora ds. dyskryminacji – jest nim 

gen. Pawlikowski, który dysponuje regulaminem/zakresem swojej pracy. Ze względu na 

różnorodne trudności psychospołeczne studentów od marca 2022 r. powołany zostanie 

pełnomocnik Rektora ds. wsparcia psychologicznego – dr Barbara Drapikowska, dyżury 2 razy 

w tygodniu. 

Zapewnione jest także wsparcie organizacyjne, techniczne i metodyczne w zakresie 

nauczania zdalnego zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Wydział 

Bezpieczeństwa Narodowego współpracuje ściśle z Wydziałem Kształcenia na Odległość, 

który oferuje wsparcie pracowników i studentów w zakresie wykorzystania platform  

w dydaktyce. Wsparcie techniczne jest zapewnione przez referenta ds. teleinformatycznych 

oraz Zespół Wsparcia Teleinformatycznego. Na terenie uczelni studenci mogą korzystać  

z bezpłatnego dostępu do internetu poprzez sieć WiFi.  

Biblioteka i czytelnia Akademii Sztuki Wojennej są dostępne zarówno dla studentów 

stacjonarnych jak i niestacjonarnych (czynne są od poniedziałku do soboty). Aktualnie 

Biblioteka Główna ASzWoj obsługuje ok.  7  tys.  Czytelników. Wykorzystywany system 

biblioteczno-informacyjny to SOWA2PREMIUM. Liczba stanowisk przy katalogach 

komputerowych dla czytelników wynosi: 10 (w tym w Czytelni: 4). Biblioteka umożliwia 

również dostęp do Internetu z własnego komputera użytkownika, udostępniając zasoby 

Biblioteki Cyberbezpieczeństwa oraz e-zasobów takich jak: Archiwum Map Wojskowego 

Instytutu Geograficznego, ProQuest Central; SCIENCE DIRECT, Social Sciences  

& Humanities, INTERNATIONAL SECURITY & COUNTER-TERRORISM REFERENCE 

CENTER, ACADEMICA, LEX, WILEY, WEB OF SCIENCE, SPRINGER, SCOPUS, 

Czasopisma elektroniczne Nature i Science, INFONA, ELSEVIER, Bazy EBSCO oraz IBUK 

Libra. 

Studenci są zachęcani do realizowania części programu studiów na innej uczelni 

zagranicznej poprzez wyjazd do instytucji partnerskich w ramach programu ERASMUS+. 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej współpracuje z około 70 

uczelniami zagranicznymi w ramach Programu Erasmus+.  Wszyscy studenci mają równe 

szanse wzięcia udziału w stypendium zagranicznym Erasmus+ pod warunkiem spełnienia 

określonych wymagań formalnych, m.in. bycie studentem co najmniej drugiego roku studiów 

(w przypadku studiów licencjackich). Wymiana studencka odbywa się w uczelni zagranicznej, 
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której profil kształcenia jest zbieżny z kierunkiem studiowania danego studenta w uczelni 

macierzystej, dzięki czemu możliwe jest pełne uznanie i przeniesienie osiągnięć zagranicznych 

po powrocie ze stypendium. Wyjazd na stypendium zagraniczne na studia w ramach Programu 

Erasmus+ trwa minimum 3 miesiące. Studenci i doktoranci  mogą także korzystać z pomocy 

uczelni w odbywaniu stażu lub praktyk zagranicznych. Praktyki studenckie w ramach 

Programu Erasmus+ mogą być realizowane już na wakacjach, po pierwszym roku studiów 

(studia I st.) i trwają minimum 2 miesiące (podobnie staż absolwencki). Oferta staży 

absolwenckich jest dedykowana dla studentów po zaliczeniu ostatniego roku studiów, przy 

czym zakończenie mobilności nastąpi najpóźniej 12 miesięcy od momentu ukończenia studiów 

w WBN ASzWoj. W organizacji wyjazdów pomaga im Koordynator Wydziałowy programu 

Erasmus+. Studenci WBN ASzWoj mają możliwość realizowania mobilności zagranicznej  

w ramach Programu Erasmus+ przez okres maksymalnie 12 miesięcy na każdym poziomie 

studiów. Wyjeżdżający studenci otrzymują stypendium, wypłacane przed rozpoczęciem 

mobilności, którego stawki są uniwersalne dla wszystkich uczelni na terenie Polski i naliczane 

są zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 

Monitorowanie systemu wsparcia studentów następuje corocznie poprzez anonimową 

ankietę oceny jakości kształcenia, realizowaną na platformie Ilias lub za pomocą MS Teams.  

a wyciągane wnioski służą poprawie wdrożonych rozwiązań. Dodatkowo oferta dydaktyczna 

oraz inne elementy procesu kształcenia mogą być oceniane przez studentów za pomocą listu, 

podania, wniosku złożonego anonimowo do skrzynki, która znajduje się w poczekalni dla 

studentów (skrzynkę raz w tygodniu otwiera prodziekan ds. studenckich wraz  

z przedstawicielem samorządu). Jakość kształcenia oraz praca dydaktyczna pracowników 

poddawana jest także ocenie kierownika katedry lub wyznaczonego przez dyrektora Instytutu 

pracownika w formie hospitacji oraz ocenie studenckiej w danym semestrze poprzez 

anonimowe ankiety. Wyniki hospitacji oraz badań ankietowych studentów i pracowników 

przedstawiane są władzom Wydziału i Dyrektorom Instytutów. Otrzymane wnioski służą do 

podejmowania działań doraźnych oraz przyjmowania rozwiązań systemowych, w zakresie 

doskonalenia jakości kształcenia, programów kształcenia oraz rozwiązań organizacyjnych. 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczy w programie rządowym Legia 

Akademicka. Jest to jedyne tego typu wojskowe szkolenie teoretyczno-praktyczne dla 

studentów cywilnych w Polsce dzięki któremu można zdobyć przygotowanie wojskowe i móc 

przystąpić do egzaminów oficerskich w Wojsku Polskim. Corocznie w programie tym bierze 

udział nawet 300 chętnych. Studenci „Legii Akademickiej” część teoretyczną programu 
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odbywają w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów ASzWoj. Oprócz wykładów 

przeprowadzamy ćwiczenia z taktyki, budowy broni, OPBMR, zasad strzelania oraz zajęć  

w terenie z terenoznawstwa, topografii, maskowania, pierwszej pomocy i wielu innych. Część 

praktyczna Legii Akademickiej to krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe w wybranej przez 

studenta jednostce wojskowej (3 lub 6 tygodni) bez żadnych zobowiązań na stałą służbę.  

Studenci są motywowani do osiągania jak najlepszych wyników w nauce oraz do 

działalności naukowej. Mają oni możliwość udziału w kołach naukowych i organizacjach 

studenckich, w ramach których uczestniczą w wyprawach naukowych, konferencjach, 

współorganizują konferencje i seminaria oraz publikują wyniki pracy naukowej. Aktywność ta 

daje im szerokie możliwości rozwoju naukowego i zawodowego oraz umożliwia im rozwijanie 

zainteresowań przez poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności, 

często wykraczających znacznie poza program studiów. Władze WBN wspierają działania 

studenckich organizacji przez zabezpieczenie zaplecza lokalowego, zaopatrzenie w artykuły 

niezbędne do bieżącej działalności, pomoc w organizacji imprez oraz różnych przedsięwzięć, 

w tym badawczych i wydawniczych. Na początku każdego roku akademickiego prodziekan ds. 

studentów spotyka się ze wszystkimi opiekunami poszczególnych kierunków. Podczas 

spotkania omówione zostają najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem studentów  

w nowym roku akademickim, w tym szczególna uwaga każdego roku zostaje zwrócona na 

studentów pierwszego roku. Opiekunowie otrzymują również różne materiały w wersji 

elektronicznej (np. plan akademii, regulamin studiów, procedura antycovidowa itp.), z prośbą 

o przekazanie ich studentom swojego kierunku. Opiekunowie poszczególnych kierunków 

organizują spotkania organizacyjne na początku roku akademickiego ze studentami danego 

kierunku, podczas którego zostają omówione m.in. najważniejsze kwestie związane  

z funkcjonowaniem studentów w nowym roku akademickim oraz zostają wybrani starości 

poszczególnych grup ćwiczeniowych i starosta roku, a także opiekun nawiązuje kontakt ze 

starostami. Opiekunowie są w stałym kontakcie ze starostami grup i starostami roku, oferując 

wsparcie zwłaszcza w sytuacjach wątpliwości, ewentualnych problemów. Ponadto, opiekun 

roku wskazuje dzień, godzinę i pokój dyżuru, podczas którego każdy student kierunku może 

zgłosić się z problemem.  

Studenckie organizacje, w tym koła naukowe i samorząd studencki, przy wsparciu 

opiekunów i Wydziału, współorganizują konferencje czy sympozja, w których sami też 

uczestniczą, a następnie publikują teksty w wydawnictwie uczelnianym. Na Wydziale 

Bezpieczeństwa Narodowego działają koła naukowe, takie jak; Koło Naukowe Policji  
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i Ochrony Państwa, Koło Naukowe Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, Koło Naukowe Sił  

i Służb Specjalnych, International Student Network, Akademicki Zespół Ds. Reagowania na 

Incydenty Komputerowe, Klub Debat Oksfordzkich. Celem kół naukowych jest zdobycie 

umiejętności jego członków poprzez organizację inicjatyw edukacyjnych, a także tworzenie 

wspólnych środowisk zainteresowań, umożliwiających rozwój wszelkich pasji w obszarze 

bezpieczeństwa. Kolejnym zadaniem jest nawiązanie kontaktów oraz współpracy z podmiotami 

np. przemysłu zbrojeniowego, a także instytucjami takimi jak Policja, dzięki czemu możliwa 

jest ciągła integracja studentów oraz środowiska akademickiego ze specjalistami różnych gałęzi 

bezpieczeństwa. Opiekę nad kołami sprawują wykładowcy - opiekunowie kół, nad pracą 

których opiekę sprawuje prodziekan ds. studenckich WBN.  Koła otrzymują wsparcie 

finansowe na swoją działalność. O przydziale środków decyduje Wydział Spraw Studenckich, 

Doktoranckich i Promocji Akademii Sztuki Wojennej. 

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe, tak jak studenci innych kierunków na 

Wydziale, są motywowani przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych do 

osiągania założonych efektów uczenia się. Umiejętności społeczne i zawodowe, a także pasję 

do nauki i samorozwoju studenci oraz absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mogą 

rozwijać poprzez angażowanie się w projekty badawcze i zawodowe, których efektem był 

udział w konferencjach i seminariach naukowych oraz innych przedsięwzięciach 

organizowanych przez Wydział. Przygotowanie studentów do udziału w seminariach  

i konferencjach naukowych odbywa się w ramach indywidualnych kontaktów wykładowcy ze 

studentami, którzy wyrażają chęć udziału w zapowiedzianych wcześniej przedsięwzięciach 

naukowych. Dodatkowo przedsięwzięcia te organizowane są przy współpracy różnorodnych 

podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa państwa. Wskazać tu można następujące 

inicjatywy naukowe: 

− Ogólnopolskie Seminarium Studenckiego pod patronatem Szefa Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego nt. Samorządność studencka w uczelniach mundurowych. 15 lat 

samorządności w Akademii Sztuki Wojennej, 11-14.03.2020 r., Kościelisko; 

− Scientific seminar  ERASMUS+ Changes for security in the XXI century, 21.01.2021 

r., Warszawa online; 

− Krajowa Konferencja Naukowa Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii, 

19.03.2021 r., Warszawa online. 

Rozwojowi różnorakich kompetencji zawodowych studentów sprzyjają także 

realizowane w WBN, poza programem kształcenia, warsztaty, które przeznaczone są dla 
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wszystkich chętnych studentów. 15.02.2021 r. odbyły się warsztaty „Sztuka pisania tekstów 

naukowych”, które poprowadzi dr hab. Cezary Smuniewski. Inne: 

− 4.11.2021 r. szkolenie nt. „Etykieta w biznesie z elementami protokołu 

dyplomatycznego”, Universal Training 

− 3.11.2021 r. organizacja szkolenia bibliotecznego  

− 29.10.2021 r. organizacja szkolenia nt. „Etykieta w komunikacji biznesowej  

i oficjalnej”, Universal Training 

Studenci WBNu uczestniczą także w przedsięwzięciach organizowanych przez 

Wydział, były to m.in.: 

⎯ udział w ćwiczeniach Biura Operacji Antyterrorystycznych Policji; 

⎯ zajęcia z udziałem funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa; 

⎯ udział studentów w szkoleniu poligonowym w Oddziale Specjalnym Żandarmerii 

Wojskowej; 

⎯ wizyta studentów w Areszcie Śledczym w Warszawie–Grochowie; 

⎯ wizyta studentów w Muzeum żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych 

PRLw Warszawie; 

⎯ wizyta na lotnisku Okęcie w Warszawie; 

⎯ wizyta w siedzibie Spółki Akcyjnej „Rosomak” w Siemianowicach Śląskich. 

Uczelnia, poprzez udostępnianie informacji o programach organizowanych konferencji, 

sympozjów i seminariów naukowych, zachęca i mobilizuje studentów do działalności 

naukowej i twórczej. Wyróżniający się studenci, w toku realizacji studiów, po konsultacji  

z pracownikami naukowymi mogą, publikować w działającym w ASzWoj „Cybersecurity and 

law” oraz „Security and Defence Quarterly”. Studenci, którzy osiągnęli wysokie wyniki  

w nauce lub mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi lub wysokimi wynikami 

sportowymi, mogą skorzystać ze stypendium rektora. Zgodnie z Zarządzeniem nr 72 Rektora-

Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 30.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji 

doktorantów Akademii Sztuki Wojennej mogą ubiegać się o wsparcie na realizację projektów 

naukowych w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność uczelnianych 

organizacji, którymi dysponuje Uczelniana Rada Samorządu Studentów. Ponadto, 

wyróżniającym się studentom mogą być przyznane nagrody rektora lub nagrody ufundowane 

przez instytucje państwowe. Na przykład studenci mogli przystąpić do konkursu o nagrodę 
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Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepszą pracę magisterską, który miał na celu 

promowanie i rozpowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym, 

ochroną porządku konstytucyjnego państwa, a także zwiększanie wiedzy i świadomości 

społecznej w tym zakresie. W tym miejscu należy także wspomnieć o innych konkursach 

organizowanych przez instytucje zewnętrzne, które wspomagają rozwój kompetencji 

zawodowych, jak: 

− I edycja Konkursu Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii 

Sztuki Wojennej w Warszawie na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką dla 

Studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj z zakresu nowoczesnych 

technologii, problematyki cyberbezpieczeństwa oraz przestrzeni informacyjnej 

(dezinformacji), rok akademicki 2020-2021; 

− konkurs na projekt graficzny – logotyp i plakat dla prestiżowej konferencji Defence 

Education Enhancement Programme (DEEP) NATO, która odbędzie się w dniach  

12-14.04.2021 r. – w trakcie realizacji; 

− konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską dla studentów Wydziału 

Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, edycja 2020-2021, 2019-

2020, 2018-2019 

Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendia socjalne  

(w ramach dotacji) z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz o stypendium specjalne, 

w tym stypendium dla osób niepełnosprawnych, i zapomogę Rektora naszej Uczelni. 

Dodatkowym wsparciem jest stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego. Studenci są 

informowani o różnego rodzaju pomocy na witrynie internetowej Wydziału, a także mogą 

uzyskać szczegółowe informacje w Wydziale Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji 

Akademii Sztuki Wojennej. Wymienione świadczenia mogą być przyznawane na wniosek 

studenta, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, który dostępny jest na stronach 

internetowych ASzWoj. 

Pomoc naukowa, dydaktyczna, materialna i organizacyjna zapewniana przez ASzWoj 

WBN sprzyja rozwojowi studentów. Doświadczeni pracownicy Wydziału opiekują się 

poszczególnymi rocznikami studiów oraz wspierają studentów pierwszego roku w procesie 

aklimatyzacji w środowisku akademickim. Oprócz wymienionych indywidualnych konsultacji 

nauczycieli akademickich jest zorganizowane wsparcie prorektora i prodziekana 

ds. studenckich, wydziałowego opiekuna praktyk studenckich oraz wydziałowego 
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koordynatora programu Erasmus+. Współpraca międzynarodowa w ramach programu 

Erasmus+ została opisana powyżej oraz w opisie Kryterium 7. 

Ponadto w Uczelni stosowane są zróżnicowane formy zachęcania studentów do 

działalności naukowej, poprzez m.in. rozpowszechnianie informacji o konferencjach, 

sympozjach, seminariach naukowych oraz możliwościach działania w studenckich kołach 

naukowych. Studenci są uświadamiani, że podejmowana przez nich działalność naukowa ma 

wpływ na możliwość uzyskania stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia i Rektora-

Komendanta ASzWoj dla najlepszych studentów oraz innych wyróżnień. Efektem działań 

aktywizujących do działalności naukowej jest udział studentów Uczelni występujących  

z referatami podczas konferencji naukowych. We wspieraniu działalności naukowej studentów 

biorą udział również wyznaczeni opiekunowie roczników, którzy poza aktywizowaniem 

studentów przekazują im możliwości poszerzenia kompetencji społecznych, a studenci 

zachęcani są do udziału w działalności kół naukowych i organizacji samorządowych. Studenci 

mają też możliwość swobodnego udziału w różnych formach działalności studenckiej 

rozwiniętej w Uczelni, np. chętne osoby pod opieką prodziekana ds. studenckich mogły napisać 

swój pierwszy artykuł do monografii: I. Urych (red. nauk.), Nauczyciel szkoły wyższej. 

Implikacje teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 

2019, ISBN 978-83-7523-733-7, ss. 399 lub I. Urych (red. nauk.), Społeczne uwarunkowania 

bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii, cz. 3., Wydawnictwo Akademii 

Sztuki Wojennej, Warszawa 2021, ISBN 978-83-7523-801-3, ss. 298. 

 Kandydaci na studia mogą wziąć udział w „Dniach Otwartych”, kiedy to mogą 

zapoznać się z ofertą dydaktyczną, naukową i kulturalną uczelni oraz zdobyć szczegółowe 

informacje na temat zasad rekrutacji, pomocy materialnej i wsparcia studenta. W 2021 roku 

wydarzenie to odbyło się w trybie online na platformie MS TEAMS. W tym miejscu należy 

wspomnieć, że Wydział Bezpieczeństwa Narodowego objął patronatem szkoły, w których 

funkcjonują klasy mundurowe. W ramach powyższej działalności organizowane są dni otwarte 

w Akademii Sztuki Wojennej, konferencje, seminaria, wizyty przedstawicieli Wydziału  

w szkołach. Przykładem takich działań jest zaplanowany na 25.02.2021 r. wykład gen. 

Andrzeja Pawlikowskiego dla współpracujących z Wydziałem klas mundurowych  

nt. „Koncepcja reform służb mundurowych w świetle nowych uwarunkowań społecznych”. 

Wykład realizowany będzie za pomocą platformy MS Teams.  

Inną formą wsparcia studentów jest umożliwianie kontaktów i kooperacji z podmiotami 

zewnętrznymi. W ramach współpracy ze społeczeństwem, instytucjami społecznymi, 
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administracyjnymi, gospodarczymi Akademia współdziała z: Ministerstwem Obrony 

Narodowej, Państwową Strażą Pożarną, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwem 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojskami Obrony Terytorialnej, Strażą Graniczną, 

Żandarmerią Wojskowa, Policją, Służbą Więzienną, Służbą Ochrony Państwa, wybranymi 

Urzędami Wojewódzkimi, Urzędami Miejskimi i Urzędami Powiatowymi i Gminnymi, 

Stowarzyszeniem „Ruch Wspólnot Obronnych”, „Towarzystwem Wiedzy Obronnej”, 

fundacjami, instytucjami administracji rządowej (m.in. z Agencją Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurem 

Antykorupcyjnym, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa), administracji terytorialnej 

i samorządowej, oraz instytucjami gospodarczymi i przedsiębiorstwami oraz spółkami (m.in. 

Polska Grupa Zbrojeniowa, Thales Polska sp. z o.o.). W ramach kontaktów przedsiębiorców ze 

studentami są organizowane spotkania z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami. Takie 

spotkania mają na celu nawiązanie kontaktów z pracodawcą i poznanie specyfiki działalności 

tych podmiotów. Wsparciem dla rozwoju zawodowego studentów są cykliczne spotkania  

z przedstawicielami służb mundurowych i instytucji realizujących zadania związane  

z bezpieczeństwem państwa z cyklu „Praktyczny Narodowy” realizowane z inicjatywy 

Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 

Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkania te mają na celu zaprezentowanie instytucji, 

specyfikę służby, realizowane zadania związane z bezpieczeństwem państwa i zasady 

rekrutacji. Tym samym celem spotkań jest zapoznanie studentów ze specyfiką różnorodnych 

organizacji, co – w namyśle organizatorów – może pomóc im w podjęciu decyzji dotyczących 

ich rozwoju zawodowego po ukończeniu Akademii. Dotychczas w ramach projektu odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami: Służby Kontrwywiadu Wojskowego (09.01.2020 r.), Biura do 

Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji (13.01.2021 r.), Wojsk Obrony 

Terytorialnej (17.03.2021 r.), Żandarmerii Wojskowej (21.04.2021 r.), Wojsk Specjalnych 

(8.11.2022 r.), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  (12.05.2021 r.), Polskiego Instytutu 

Spraw Międzynarodowych (23.02.2022r.). 

W celu przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, program studiów 

dostosowywany jest treściowo do wymagań instytucji i organizacji z obszaru bezpieczeństwa. 

Władze Wydziału oraz nauczyciele akademiccy pozostają w stałym kontakcie  

z interesariuszami zewnętrznymi i na bieżąco reagują na płynące z ich strony sugestie dotyczące 

jakości programu studiów. Współpraca Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego 

Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia powołanych przez Radę Wydziału Bezpieczeństwa 



 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 

83 

Narodowego (Uchwała nr 113 i 114/2017 z dnia 24 października 2017 r.) z przedstawicielami 

otoczenia społeczno-gospodarczego pozwoliła na sformułowanie efektów uczenia się 

zgodnych z sugestiami potencjalnych pracodawców, wpływających na niezbędne we 

współczesnym rynku pracy kompetencje i umiejętności studentów oraz oferowanych przez 

Wydział specjalności. 

W trakcie prac nad programami studiów, w tym formuły praktyk zawodowych, odbyto 

wiele spotkań z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych o czym świadczą 

między innymi harmonogramy prac nad programami kształcenia dla studiów I, II i III stopnia 

oraz studiów podyplomowych, w których jako jedno z przedsięwzięć wymienia się 

„Uzgodnienia programów studiów z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi”. 

Uwzględniono również doświadczenia i wnioski z konferencji naukowych i seminariów, 

w których uczestniczyli przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych (Służby Więziennej, 

Policji, Straży Granicznej czy służb specjalnych).  

W ramach powyższej współpracy podpisano porozumienia, między innymi z firmą 

Thales Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zgodnie z umową ramową polega na 

realizacji funkcji edukacyjnych i wspólnych projektów. Pozostałe podmioty to: Generalny 

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; Służba Ochrony Państwa (wcześniej Biuro Ochrony 

Rządu); Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Komenda Główna Straży 

Granicznej; Polska Grupa Zbrojeniowa SA; Służba Kontrwywiadu Wojskowego; Agencja 

Rezerw Materiałowych; Zakład Karny w Czerwonym Borze; Areszt Śledczy Warszawa-

Grochów; Akademia Leona Koźmińskiego; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; 

Politechnika Warszawska. 

Współpraca ze wspomnianymi podmiotami pozwoliła na powołanie stałej platformy 

aktywnej współpracy, dzięki której możliwe stały się wizyty studyjne studentów i nauczycieli 

akademickich w ośrodkach penitencjarnych (wizyty studentów w Areszcie Śledczym 

Warszawa-Grochów), jednostkach organizacyjnych Policji (udział przedstawicieli Komendy 

Stołecznej Policji w zajęciach z Kryminalistyki i Ruchu Drogowego), Straży Granicznej, 

Służby Ochrony Państwa (spotkanie ze studentami funkcjonariuszy SOP, prezentacja sprzętu), 

Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Departamentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, a także wizyty i spotkania przedstawicieli tych podmiotów organizowane 

w Akademii Sztuki Wojennej w formie warsztatów, prezentacji, pokazów i wykładów 

otwartych, spotkania ze studentami w ramach działalności kół naukowych, co ma znaczny 

wpływ na osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. 
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Istotnym elementem kształcenia pożądanych na rynku pracy absolwentów jest również 

zapewnienie wysokiego poziomu praktyk zawodowych. W Wydziale Bezpieczeństwa 

Narodowego praktyki realizowane są w wymiarze 120 godzin. Celem praktyki jest 

przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zadań w zakładach pracy, 

weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów i nabycie doświadczenia 

związanego z funkcjonowaniem zakładu pracy, prowadzącego działalność zgodną ze specyfiką 

kierunku studiów. Praktyki realizowane są m.in. w instytucjach, organach administracji, 

organizacjach i przedsiębiorstwach, jednostkach wojskowych i innych jednostkach 

działających w ramach resortu obrony narodowej, służbach rządowych i samorządowych 

powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego, jak również w jednostkach 

organizacyjnych Akademii Sztuki Wojennej, których profil działania umożliwia zrealizowanie 

i osiągnięcie celów praktyk,  prowadzących działalność zgodną ze specyfiką kierunku studiów. 

Instytucje, z którymi Akademia Sztuki Wojennej posiada podpisane porozumienie w sprawie 

organizacji praktyk studenckich oraz o współpracy to między innymi: Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji; Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie; Sąd Rejonowy 

dla Warszawy Pragi – Południe; Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza; Enter Air Sp. 

z o.o.; Straż Miejska m.st. Warszawy. Ponadto Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

umożliwiła odbycie bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2021 roku 

w Warszawie. Praktyki przeznaczone były dla studentów Akademia Sztuki Wojennej  

z kierunku bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne. Ponadto, studenci 

kierunku Bezpieczeństwo narodowe realizowali praktyki w Jednostkach Wojskowych, 

Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej, Centrum Szkolenia Sił 

Powietrznych w Koszalinie, Legii Akademickiej, Ministerstwie Obrony Narodowej,  Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej. 

Ponadto władze Wydziału poszukują różnorodnych form kształcenia zawodowego 

studentów, czego przykładem jest realizowany od marca br. fakultet Informatyczne zarządzanie 

informacjami CBRN. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego realizować będzie przedmiot 

dzięki współpracy z Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. Celem 

przedmiotu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania 

Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) oraz nauczenie sposobów przetwarzania wybranych 

informacji związanych ze zdarzeniami CBRN. Treści nauczania obejmują zagadnienia  

z zakresu prognozowania i oceny sytuacji skażeń oraz ostrzegania i alarmowania 
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obowiązujących w KSWSiA. W czasie zajęć będą kształtowane umiejętności praktyczne 

sporządzania prognoz po zdarzeniach chemicznych i radiacyjnych, a także zaprezentowane 

zostaną możliwości wykorzystania programów komputerowych (SI PROMIEŃ) do 

zarządzania informacjami CBRN. Całość fakultetu zakończona będzie uzyskaniem certyfikatu 

o przebyciu takiego przeszkolenia 

Na Akademii funkcjonuje Biuro Karier, które podejmuje współpracę z pracodawcami, 

pozyskując oferty praktyk, staży i pracy. Celem tych działań jest pomoc studentom  

i absolwentom w poszukiwaniu miejsc pracy, prowadzenie różnych form doradztwa 

personalnego, rozwoju kompetencji miękkich oraz poradnictwo zawodowe. Do zadań Biura 

należy: prowadzenie monitoringu ścieżki zawodowej absolwenta poprzez akademicką 

platformę kształcenia na odległość (ADL) oraz Elektroniczną Platformę Analizy Kompetencji; 

przeprowadzanie ankiety „papierowej” wśród studentów kończących studia w ASzWoj  metodą  

pen&paper; analiza rynku pracy oraz informowanie o dynamice zmian na rynku pracy, 

możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, warsztaty, szkolenia, 

studia podyplomowe; prowadzenie doradztwa personalnego, w tym indywidualnych rozmów 

doradczych, zapoznanie z technikami poszukiwania pracy, standardami rekrutacji w tym 

standardami europejskimi, powiadamianie o możliwości podnoszenia lub poszerzania 

kwalifikacji zawodowych, organizacja i prowadzenie warsztatów tematycznych dla studentów; 

pomoc merytoryczna w założeniu własnej działalności gospodarczej; nawiązywanie  

i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez: gromadzenie informacji o firmach 

działających w kraju, pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy, przeprowadzanie naborów  

i preselekcji na zlecenie pracodawcy, organizacja prezentacji firm na uczelni; współpraca  

w obrębie Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, poprzez m.in.: wymianę doświadczeń podczas 

corocznych spotkań, szkoleń, konferencji, organizowanie wspólnych przedsięwzięć, wymiana 

ofert pracy/praktyk/staży; wyszukiwanie, redagowanie treści ogłoszeń dotyczących pracy, 

praktyk, staży. Każdego roku Biuro Karier organizuje Targi Pracy, podczas których swoją 

ofertę prezentuje kilkadziesiąt firm i instytucji z branż zajmujących się w szczególności 

bezpieczeństwem państwa i administracją, w tym przedstawicieli służb mundurowych, 

mających do zaoferowania szeroką ofertą miejsc pracy, praktyk i staży dla studentów oraz 

absolwentów Akademii. (m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, Policja, Straż Miejska, 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie).   
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Na Wydziale istnieje wsparcie międzynarodowej mobilności i działalności studentów. 

W szczególności dotyczy to uczestnictwa w zagranicznych konferencjach, wyjazdach 

w ramach wymiany doświadczeń z międzynarodowym środowiskiem studenckim. Kadra 

dydaktyczna Wydziału wraz ze studentami bierze czynny udział w przedsięwzięciach 

międzynarodowych współorganizowanych przez partnerskie instytucje cywilne i wojskowe 

min. Erasmus International Week, Tydzień Międzynarodowy w ASzWoj. Tego typu wydarzenia 

są okazją do wymiany doświadczeń i rozwijania sieci networkingu. Na Wydziale funkcjonuje 

także NATO Virtual Academy oraz unikatowe w skali kraju konsorcjum KONSMUND. 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej jest liderem Konsorcjum 

Uczelni Mundurowych KONSMUND, które zrzesza wszystkie uczelnie mundurowe w Polsce 

a celem ich skoordynowanej działalności jest umiędzynarodowianie uczelni resortowych 

poprzez szerszy dostęp do możliwości realizacji mobilności międzynarodowych pracowników 

i studentów. Dzięki funduszom pozyskiwanym przez konsorcjum, studenci i pracownicy 

wydziału mają jeszcze szerszy dostęp do możliwości rozwoju kariery międzynarodowej.  

Akademia Sztuki Wojennej wspiera też studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe 

w ich aktywnościach sportowych i kulturalnych, m.in. w ramach Akademickiego Związku 

Sportowego. Rokrocznie w ręce studentów przekazywane są Akademici Pacta Conwenta – 

informator o ponadprogramowych kierunkach rozwoju studentów. Od trzech lat prężnie działa 

sekcja szermierki, w której trenuje ponad 40 studentów (jedyna uczelnia wojskowa w Polsce, 

która prowadzi treningi i bierze udział w zawodach i akademickich mistrzostwach Polski  

w szermierce). Studenci ASzWoj mogą korzystać z obiektów sportowych ASzWoj, w tym 

basenu, siłowni, hal sportowych, sali sportów walki, stadionu, boiska oraz gabinetu odnowy 

biologicznej. W każdej hali sportowej istnieje możliwość podzielenia na dwa sektory  

i prowadzenie zajęć z dwoma grupami jednocześnie. Z obiektów korzystają: sekcja piłki nożnej, 

siatkówki żeńskiej i męskiej, badmintona, tenisa stołowego oraz sekcja pływacka. Ponadto 

studenci mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Klub Akademii Sztuki 

Wojennej takich jak: warsztaty plastyczne, zajęcia wokalne, kurs tańca towarzyskiego oraz 

koncertach, projekcjach filmów i innych cyklicznie organizowanych wydarzeniach 

kulturalnych. W planach Uczelni jest uruchomienie Akademickich Inkubatorów 

Przedsiębiorczości. Wydział wspiera studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości poprzez 

możliwość udziału w grupach projektowych, które są tworzone do realizacji różnych inicjatyw, 

jak np. Bal studenta, Dzień otwarty w ASzWoj, Juwenalia, Targi pracy. W ramach 

przygotowania tych wydarzeń, studenci uczą się zarządzania w kontekście realizacji zadań 
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merytorycznych w projekcie, przygotowują i procedują formalne dokumenty oraz koordynują 

poszczególne zadania.  

Jak to zostało już przedstawione we wcześniejszej części raportu samooceny, Akademia 

Sztuki Wojennej posiada Klub ASzWoj dostępny dla studentów, dysponujący: salą 

widowiskowo-konferencyjną na 425 miejsc. Studenci mogą również korzystać z wielu imprez 

organizowanych na terenie tego klubu w formie spektakli teatralnych, koncertów i widowisk 

słowno-muzycznych, warsztatów, wystaw, podróży historycznych oraz wycieczek 

turystycznych jak również uroczystości państwowych i patriotycznych.. Klub oferuje wyjazdy, 

co najmniej na 3–4 przedstawienia teatralne w miesiącu (cena biletu dla studentów obniżona 

jest o 50%) oraz wycieczki do Muzeów, Sejmu, Senatu, Belwederu i Pałacu Prezydenckiego. 

Klub organizuje ponadto pokazy filmów oraz zbiorowe oglądanie widowisk sportowych na 

dużym ekranie. Studenci mogą także rozwijać swoje zainteresowania w sekcjach 

artystycznych, korzystając z oferty kulturalnej klubu, opracowywanej w uzgodnieniu  

z Samorządem Studentów ASzWoj zgodnie z miesięcznym i rocznym Planem Zasadniczych 

przedsięwzięć ASzWoj. 

Studenci są także angażowani w przedsięwzięcia na rzecz szerszego otoczenia 

społecznego oraz angażują się w akcje charytatywne. Na wyróżnienie zasługuje udział 

studentów w akcjach Szlachetna Paczka, Paczka dla Seniora, Na terenie kampusu 

organizowane są cykliczne zbiórki krwi, w trakcie których studenci, żołnierze i pracownicy 

cywilni mogą włączać się w honorowe oddawanie krwi na rzecz osób chorych i ofiar 

wypadków. Prowadzone są również systematyczne zbiórki na rzecz schronisk opiekujących się 

bezdomnymi zwierzętami na terenie Warszawy. 

Informacje o systemie wsparcia studentów umieszczane są na witrynach internetowych 

Wydziału  oraz w gablotach informacyjnych. Obsługa administracyjna całego procesu 

dydaktycznego jest realizowana przez: Wydział Organizacji Studiów podlegający Prorektorowi 

ds. Dydaktycznych, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji oraz Biuro Karier 

nadzorowane przez Prorektora ds. Studenckich, Biblioteka i Ośrodek Informacji Naukowej  

i Bibliograficznej podlegające Prorektorowi ds. Naukowych. Obsługa administracyjna jest 

dostosowana do potrzeb studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Komórki 

obsługujące studentów są dostępne zarówno w ciągu tygodnia, jak i w soboty, w czasie zjazdów 

studiów niestacjonarnych. 

Wszystkie ważne informacje dotyczące Wydziału znajdują się także na stronie 

internetowej, która jest na bieżąco aktualizowana (www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/). W celu 
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uproszczenia wyszukiwania i uporządkowania treści ważnych z punktu widzenia studentów, 

materiały te zostały podzielone na kategorie takie jak m.in.: ogłoszenia dla studentów, wzory 

pism, praktyki studenckie, praca dyplomowa, Biuro Karier, dom studencki, pomoc materialna, 

kredyty studenckie, samorząd studencki czy organizacje studenckie. Studenci mogą także 

korzystać z wirtualnej uczelni (http://wu.akademia.mil.pl), która jest platformą szybkiej 

komunikacji studenta z uczelnią. Wydział posiada także swój profil na portalu Facebook 

i Instagram. Ponadto, za informowanie studentów o możliwych sposobach wsparcia, w tym 

szczególnie pomocy materialnej odpowiada Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich  

i Promocji.  

W razie pytań czy wątpliwości, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na 

stronie internetowej student ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem Wydziału  

i otrzymania stosownych wyjaśnień. Informacje o oferowanym wsparciu znajdują się również 

w gablotach budynku w którym mieści się Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich  

i Promocji oraz udzielane są przez opiekunów poszczególnych kierunków studiów. Na etapie 

rekrutacji kandydaci mogą zapoznać się z oferowanym przez Uczelnię wsparciem dzięki 

materiałom promocyjnym (folderom, ulotkom, treściom zamieszczanym na stronie 

internetowej, filmom video nagrywanym przez Ambasadorów kierunków i studentów) oraz 

spotkaniom z pracownikami WSSDiP podczas „dni otwartych” oraz różnego rodzaju targów  

i salonów maturzysty.   

Zasoby internatowe Akademii Sztuki Wojennej pozwalają na 

zakwaterowanie studentów w Domu Studenta (DS), w pokojach w jedno- i dwuosobowych. 

Dom Studenta dysponuje odpowiednim zapleczem sanitarnym i logistycznym. 30 miejsc 

przewidzianych jest dla studentów objętych programem Erasmus+. Warunki i tryb 

przydzielania miejsc w DS określa regulamin dostępny na stronie internetowej ASzWoj. 

Sprawy dotyczące zakwaterowania studentów w Domu Studenckim rozpatrywane są przez 

Uczelnianą Komisję Mieszkaniową. Uczelnia zapewnia możliwości noclegowe dla studentów 

niestacjonarnych w domu akademickim, a możliwość przydziału miejsca zależy od spełnienia 

określonych kryteriów. 

Akademia dysponuje również własną stołówką akademicką, zapewniającą całodzienne 

wyżywienie przez wszystkie dni tygodnia dla ok. 800 osób, czynnymi w godzinach realizacji 

zajęć oraz salą restauracyjną w Kasynie Akademickim. 

W zakresie ochrony zdrowia studenci mogą korzystać ze znajdującej się na terenie 

ASzWoj Przychodni SPZOZ, na ogólnych zasadach określonych przez NFOZ. 
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Jak to już zostało wcześniej przedstawione, na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego 

studenci są objęci opieką nauczycieli akademickich (opiekunowie roku), którzy sprawują 

opiekę i na bieżąco wspierają i pomagają studentom. Indywidualne skargi, wnioski, prośby czy 

też inne losowe sprawy studentów są rozpatrywane w zależności od adresata wniosku, m.in. 

przez Dziekana Wydziału, który podejmuje stosowne działania mające na celu ich jak 

najszybsze i zgodne z przyjętymi procedurami rozpatrzenie. Skargi i wnioski kierowane są 

również do opiekunów studiów, którzy dbają o ich terminowe przekazanie do władz Instytutu 

i niezwłoczne załatwienie sprawy. Skargi i wnioski mogą być składane bezpośrednio do 

adresata lub anonimowo. W Instytucie znajduje się urna, do której studenci mogą zgłaszać 

swoje wnioski i uwagi. Studenci mają także wsparcie samorządu studenckiego, którego 

przedstawiciele występują we wszystkich organach kolegialnych i komisjach rozpatrujących 

sprawy studenckie 

 WBN kładzie duży nacisk na przeciwdziałanie wszelkim formom mobbingu, 

dyskryminacji i przemocy wobec studentów, a także szybko reaguje w przypadku zagrożenia 

lub naruszenia bezpieczeństwa. Procedura przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Sztuki 

Wojennej została wprowadzona Zarządzeniem Nr 20 Rektora-Komendanta Akademii z dnia 

6.05.2021 r. W ramach działalności samorządowej, studenci mają wsparcie ze strony 

Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WBN, a jego członkowie występują we 

wszystkich organach kolegialnych, a także komisjach do rozpatrywania spraw studentów. 

W październiku 2020 roku powołano stanowisko Rzecznika Akademickiego ASzWoj 

(Academic Ombudsman). Rolą Rzecznika jest wspieranie studentów i pracowników uczelni  

w rozwiązywaniu konfliktów, a także w sytuacjach budzących wątpliwości oraz dbanie  

o zapewnienie równego traktowania i poszanowania wszystkich członków wspólnoty 

akademickiej, rekomendowanie i organizowanie mediacji, przedstawianie osobom 

zgłaszającym się do Rzecznika stosownej informacji dotyczącej możliwości rozwiązania 

konfliktów, zapewnienie ochrony przed występowaniem negatywnych zjawisk w ASzWoj 

przejawiających się jako: przemoc werbalna i fizyczna, niestosowne zachowanie i komentarze, 

dyskryminację z jakichkolwiek względów, promowanie polubownych metod rozwiązywania 

sporów w środowisku akademickim,  udział w pracach w zakresie tworzenia aktów 

wewnętrznych (zarządzeń) obowiązujących w ASzWoj mających na celu przeciwdziałanie 

negatywnym zachowaniom wśród studentów, doktorantów  i pracowników. Rzecznik 

Akademicki realizuje zadania przez: rozmowy lub konsultacje z pozostającymi w sporze 

osobami, udzielanie w uzasadnionych przypadkach stosownej informacji pisemnej,  
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kontaktowanie się z osobami pozostającymi w sporze, organizowanie spotkań z osobami 

pozostającymi w sporze, wyjaśnianie osobom pozostającym w sporze istoty mediacji i innych 

metod rozwiązywania sporów, prowadzenie mediacji dla osób pozostających w sporze, 

podejmowanie innych działań zmierzających do rozwiązania sporu, bezpośrednie wsparcie 

osoby doświadczającej dyskryminacji, informację na temat dostępnej pomocy psychologicznej, 

kontaktowanie się z wydziałem/właściwą jednostką akademicką oraz pomoc w  uzyskaniu 

wsparcia organizacyjnego, w zakresie np. zmiany grup zajęciowych,  zmiany terminów 

egzaminów, uzyskania urlopu zdrowotnego lub okolicznościowego, etc., działania edukacyjne 

wobec sprawcy, np. bezpośrednia rozmowa wyjaśniająco-edukacyjna, rozmowa  

z przełożonymi sprawcy, rekomendacja udziału w szkoleniach/warsztatach 

antydyskryminacyjnych, działania dyscyplinujące wobec sprawcy – sygnalizacja pisemna na 

ręce przełożonego, rekomendacja wszczęcia formalnej procedury skargowej, współpracę  

z komisjami i rzecznikami dyscyplinarnymi w ASzWoj, działalność szkoleniową dla 

studentów, doktorantów, pracowników Akademii Sztuki Wojennej, działalność promocyjną na 

rzecz dobrych praktyk w ASzWoj, współpracę z innymi rzecznikami akademickimi w kraju  

i za granicą. 

Społeczność studencka i doktorancka posiada swoich formalnych przedstawicieli – 

Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego (URSS) oraz Radę Doktorantów (RD). Misją tych 

organów jest ochrona praw, godności oraz interesów studentów i doktorantów Akademii Sztuki 

Wojennej. Samorządy mogą liczyć na ścisłą współpracę, pomoc i wsparcie prorektora  

ds. studenckich, który nadzoruje ich działalność. Szczególnie aktywna URSS wspiera działania 

studentów zrzeszonych w kołach naukowych oraz organizacjach studenckich. Kreuje życie 

studenckie poprzez wiele inicjatyw o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowym.  

W trakcie roku akademickiego URSS organizuje przedsięwzięcia, które przygotowuje we 

współpracy z władzami Uczelni. Są to: szkolenia, warsztaty, konferencje, Juwenalia, Projekt 

ŚwieŻak, Wybory Miss & Mistera ASzWoj, gry terenowe, konkursy, zawody sportowe i wiele 

innych wydarzeń naukowych i kulturalno-rozrywkowych.  

 

Kryterium 9 – Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

Dostęp do informacji o kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest możliwy dzięki 

różnorodnym kanałom informacyjnym, takim jak bardziej tradycyjne tablice informacyjne  

w budynku Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i broszury informacyjne promujące ofertę 
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dydaktyczną a także bardziej nowoczesne, takie jak strony internetowe, systemy dedykowane 

(Wirtualna Uczelnia), portale społecznościowe oraz platformy zdalnego nauczania.  

Szeroki publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej i zgodnej z potrzebami różnych 

grup odbiorców informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji, osiąganych 

rezultatach, przyznawanych kwalifikacjach oraz o zatrudnieniu absolwentów jest zapewniony 

na stronie internetowej Wydziału https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/. Znajdują się tam 

wszystkie informacje dotyczące oferty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe,  

w tym przede wszystkim dotyczące procesu rekrutacji, programów studiów, planów zajęć, 

spraw socjalnych, wymiany zagranicznej studentów i pracowników, pracy dziekanatów, 

praktyk zawodowych, czy sesji egzaminacyjnych. Nieograniczony dostęp do tej strony 

internetowej i zakładek posiadają nauczyciele akademiccy, studenci, kandydaci, absolwenci 

oraz inne zainteresowane osoby. Dodatkowe informacje o aktualnościach a także seminariach, 

konferencjach, webinariach i konkursach dla studentów znajdują się w zakładce Aktualności. 

Ponadto, strona internetowa uwzględnia także potrzeby organizacji studenckich (organizacje 

studenckie, koła naukowe, samorząd studencki) w zakresie ich działalności informacyjnej. 

Ponadto strona główna Uczelni pozwala na poszukiwanie informacji według różnych 

kryteriów. Zasadnicze z nich to: status zainteresowanego i rodzaj poszukiwanej informacji 

(odpowiednio zakładki: kandydat, student, aktualności). Wszystkie informacje dostępne są  

w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu jest obecnie angielska wersja językowa strony. 

Dzięki możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz ustawień kontrastu ze strony mogą korzystać 

również osoby słabowidzące.  

Kandydat na studenta ma możliwość zapoznania się z ofertą kształcenia poprzez 

zakładkę „Kandydat”, gdzie dokonuje wyboru interesującego go poziomu (I stopnia, II stopnia, 

jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, kandydat do stopnia doktora) i kierunku 

studiów. Ujednolicony układ informacji dla każdego z kierunków (opis kierunku) obejmuje: 

rodzaj studiów, formy zajęć, adresatów, cele, opis poszczególnych specjalności, koncepcję 

kształcenia, opis praktycznego przebiegu studiów i uzyskanych kompetencji, perspektywy 

zawodowe oraz wykaz przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na studia.  

Osoby zainteresowane podjęciem studiów w ASzWoj w zakładce „Kandydat” znajdą 

również szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i jej harmonogramu, opłat za studia 

i wymaganych dokumentów uprawniających do podjęcia studiów po zakwalifikowaniu się 

kandydata.  

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/
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Dla tych, którzy chcieliby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat 

kształcenia na wybranym kierunku studiów przewidziano możliwość skontaktowania się  

z Ambasadorem danego kierunku, którego adres email znajduje się na stronie internetowej. 

Oprócz tego, po rozwinięciu zakładki „Kontakt” kandydat może uzyskać dane kontaktowe 

(numery telefonów, adresy email, dni i godziny pracy) punktu rekrutacyjnego oraz dowiedzieć 

się gdzie należy składać dokumenty.  

Studenci, którzy rozpoczęli już naukę w ASzWoj wszelkie informacje niezbędne w toku 

studiów mogą znaleźć korzystając z zakładki „Student”. Zamieszczane tam treści są 

sklasyfikowane ze względu na rodzaj sprawy jaka może interesować studenta i obejmują: 

ogłoszenia dla studentów, kontakt z dziekanatem, wzory pism, terminarz studencki, praktyki 

studenckie, pracę dyplomową (w tym zasady dyplomowania i przygotowania pracy 

dyplomowej), Biuro Karier, Dom Studencki, pomoc materialną, kredyty studenckie, Samorząd 

Studencki, organizacje studenckie, Erasmus+ oraz Legię Akademicką. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i kandydatów który często poszukują 

informacji przez smartphone, przygotowana została wersja mobilna strony. Warto także 

podkreślić, iż zgodnie z wymogami interoperacyjności i neutralności technologicznej, strona 

dostępna jest dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych przy pełnej funkcjonalności.  

Poza wymienionymi powyżej oficjalnymi kanałami informacji funkcjonują kanały 

przeznaczone do określonych grup interesariuszy. Każdy student otrzymuje uprawnienia do 

logowania się do systemu Wirtualna Uczelnia. W systemie tym mają oni możliwość zapoznania 

się z szeregiem informacji, w tym: sylabusami przedmiotów, w tym charakterystyka systemu 

weryfikacji i oceniania efektów uczenia się, uzyskiwanymi ocenami, planami zajęć. Istnieje 

także możliwość przekazywania informacji studentom oraz publikowania ogłoszeń. 

Istotną rolę w procesie informowania studentów pełni także portal studenta 

„Rembridge” pod adresem http://www.akademia.mil.pl/rembridge, który umożliwia uzyskanie 

informacji nie tylko dotyczących obsługi studentów na Uczelni ale także możliwości 

stypendialnych poza Akademią, czy informacje dotyczące kredytów studenckich. 

Najwygodniejsze i najbardziej intuicyjne przejście do portalu znajduje się ze strony głównej 

Uczelni lub Wydziału. Każdy ma możliwość poprzez zakładkę „student” przejścia do strony 

internetowej studentów i doktorantów ASzWoj „Rembridge” (http://rembridge.pl/). 

Znajdują się tam m.in. informacje dotyczące: funkcjonowania studenta na Uczelni, pomocy 

materialnej, biura karier, samorządu studentów, organizacji studentów oraz aktywności 
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studentów po godzinach zajęć. Z programem kształcenia każdy student ma możliwość 

zapoznania się u opiekuna studiów a także w bibliotece. 

Uzupełnieniem strony internetowej, jest oficjalny profil Wydziału na portalu 

społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/AkademiaSzWoj/), gdzie 

umieszczane są na bieżąco najważniejsze informacje związane ze studiowaniem oraz bieżące 

relacje z wydarzeń, w które zaangażowana jest społeczność Wydziału. Uczelnia prowadzi 

oficjalne konta m.in. w serwisie Instagram https://www.instagram.com/akademia 

sztukiwojennej/?hl=pl oraz na portalu Twitter https://twitter.com/akademiaszwoj. Bezpośredni 

link do oficjalnych stron na wskazanych portalach znajduje się na stronie tytułowej Akademii 

i jest on dostępny z poziomu wszystkich podstron. Ponadto dostęp do informacji o realizacji 

interesujących elementów wynikających z programu studiów możliwy jest za pomocą 

wydziałowego Facebooka (https://www.facebook.com/aszwojwbn/), na którym relacjonowane 

są różne wydarzenia, w tym te, które dotyczą realizacji treści kształcenia. 

W procesie przekazywania informacji ważną rolę odgrywa Internet i środki komunikacji 

elektronicznej. Pracownicy dziekanatu korzystają z systemu Dziekanat XP, w którym 

prowadzone są m.in.: wirtualne akta studentów, generowane karty indywidualnych osiągnięć 

studentów, protokoły i planowane zajęcia. Istnieje także możliwość kontaktu grupowego oraz 

indywidualnego ze studentami i wykładowcami poprzez e-mail. Korespondencja pomiędzy 

studentami a dziekanatem, a także z poszczególnymi wykładowcami prowadzona jest przy 

użyciu poczty elektronicznej z wykorzystaniem służbowych adresów e-mailowych 

pracowników Uczelni. Każdy pracownik Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego posiada 

konto w systemie poczty uczelnianej ze standardowym systemem zapisu (inicjał 

imienia.nazwisko@akademia.mil.pl).  

Studenci i pracownicy Akademii w procesie dydaktycznym korzystają również  

z platform edukacyjnych Microsoft TEAMS oraz LMS ILIAS, na których to z uwzględnieniem 

podziału na poszczególne przedmioty, zamieszczane są dla studentów karty przedmiotów  

i materiały przydatne do zajęć. Platforma MS TEAMS umożliwia dwukierunkową komunikację 

z wykładowcami również w czasie poza zajęciami dydaktycznymi (czat), umożliwia 

uczestnikom zajęć pracę w grupach, a wykładowcom przypisywanie, monitorowanie  

i ocenianie zajęć. Dodatkowo, platforma ta jest wyposażona w czytnik immersyjny, który 

umożliwia odsłuchanie wpisów, wiadomości na czacie i zadań. Stanowi to duże udogodnienie 

w procesie kształcenia dla osób słabowidzących. W trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, studenci zarówno na studiach 
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stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymują pełne wsparcie merytoryczne i techniczne. 

Wszelkie uwagi mogą być zgłaszane bezpośrednio do nauczycieli akademickich lub na adres 

helpdesk@akademia.mil.pl.  

Obowiązek związany z udostępnianiem informacji publicznej jest realizowany przez 

władze ASzWoj, m.in. poprzez prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej. Pod adresem https://aszwoj.bip.gov.pl/, w zakładce „Student i doktorant” 

zamieszczane są istotne dokumenty, informacje o świadczeniach dla studentów i doktorantów, 

informacje o opłatach, samorządzie studenckim oraz programy studiów. Z programem 

kształcenia każdy student ma również możliwość zapoznania się u opiekuna studiów.  

Istotną rolę w zakresie przekazywania informacji stanowią także znajdujące się na 

Wydziale monitory wyświetlające najważniejsze informacje i aktualności, gabloty  

z podstawowymi informacjami, a także udostępnione na stronie internetowej gotowe 

formularze poszczególnych wniosków składanych do Dziekana i Prodziekanów w toku 

studiów, które ułatwiają studentom zainicjowanie odpowiednich procedur i właściwe 

rozpatrzenie ich spraw. Godziny i dni otwarcia dziekanatów, szczególnie dziekanatów 

obsługujących studentów studiów niestacjonarnych dostosowane są do szczególnego trybu tych 

studiów oraz faktu, że wielu studentów łączy studia z pełną aktywnością zawodową.  

W Instytucie znajduje się urna, do której studenci mogą anonimowo zgłaszać wnioski i uwagi.  

Istnieje także możliwość dostępu do informacji poprzez kontakt osobisty (Prodziekan 

ds. studenckich, dziekanat, dyrektor i zastępca dyrektora Instytutu, opiekunowie lat, 

nauczyciele akademiccy, opiekunowie naukowi).  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 9: 

Dla nowych studentów Wydziału na początku każdego roku akademickiego 

organizowane jest spotkanie z dziekanem WBN i prodziekanem ds. studenckich, które ma na 

celu przedstawienie studentom głównych wiadomości dotyczących studiowania. Ponadto 

organizowane są spotkania z opiekunami studiów, kiedy to przekazywane są podstawowe 

informacje dotyczące Wydziału, Instytutu Teorii Bezpieczeństwa, studiowania, zasad i formy 

kontaktów z pracownikami Wydziału, w tym Instytutu, prawami i obowiązkami oraz 

możliwościami rozwijania zainteresowań w czasie studiów. Oprócz tego każdego roku 

organizowane jest Szkolenie z praw i obowiązków studenta. 

W Instytucie Teorii Bezpieczeństwa udzielane są wszelkie szczegółowe informacje 

dotyczące programów studiów, warunków zaliczenia poszczególnych przedmiotów. 

mailto:helpdesk@akademia.mil.pl
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Zainteresowani studenci w uzgodnieniu z pracownikami centralnego dziekanatu, otrzymują od 

kierowników studiów licencjackich i magisterskich informacje o realizacji różnic 

programowych, wynikających z podjętego przez nich innego (także indywidualnego) 

harmonogramu studiów (za zgodą Dziekana WBN). 

W okresie stanu epidemii na kierunku Bezpieczeństwo narodowe wdrożono regulacje 

wynikające z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 

roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. poz.511 ze zm.). Wykonanie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego doprecyzował Rektor-Komendant ASzWoj. Akty normatywne zostały 

opublikowane w BIP oraz indywidualnie rozesłane pocztą elektroniczną do wszystkich 

pracowników Instytutu. 

Szczególna uwaga przywiązywana jest do przedstawiania informacji interesariuszom  

w sposób aktualny, rzetelny, przejrzysty i kompleksowy. Ocena publicznego dostępu do 

informacji jest dokonywana w sposób ciągły przez zespół Redakcji serwisu www przy 

uwzględnieniu opinii studentów, nauczycieli akademickich, pracowników administracji, 

kandydatów na studia, absolwentów, a także pracodawców. W odpowiedzi na uwagi płynące 

od interesariuszy, dokonywane są na bieżąco zmiany w celu usprawnienia procesu 

komunikacji: w 2021 r. rozbudowano kanały komunikacji na portalach społecznościowych,  

w tym prężnie rozbudowano Facebook WBN, na którym relacjonowane są wszystkie 

ważniejsze wydarzenia związane z procesem edukacji i ich zapowiedzi. 

 

Kryterium 10 – Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

Polityka zapewniania jakości kształcenia wynika z misji oraz strategii rozwoju 

Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (Strategia rozwoju ASzWoj na lata 2021-2026 

przyjęta w Uchwale Senatu nr 44/2021 z dnia 15 września 2021 roku). Polityka ta jest 

realizowana poprzez wyznaczanie odpowiednich priorytetów i standardów jakości, a także 

poprzez wdrożenie, ciągłe monitorowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości. 

Dla zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji polityki jakości kształcenia, w Uczelni 

opracowano i wdrożono Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK).  
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USZJK działa na podstawie aktów prawnych, wśród których do najważniejszych należą 

(w tym zmiany w ostatnim roku akademickim i obecnym semestrze): 

⎯ Statut Akademii Sztuki Wojennej nadany przez Ministra Obrony Narodowej decyzją  

Nr 353/DNiSW z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii 

Sztuki Wojennej; 

⎯ Regulamin studiów w Akademii Sztuki Wojennej nadany przez Ministra Obrony 

Narodowej decyzją Nr 328/DNiSW z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu studiów w Akademii Sztuki Wojennej (także: Uchwała nr 22/2019 Senatu 

Akademii Sztuki Wojennej z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

studiów w Akademii sztuki Wojennej); 

⎯ Uchwała nr 17/2017 Senatu Akademii sztuki Wojennej z dnia 15 marca 2017 roku  

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Akademii Sztuki Wojennej; 

⎯ Uchwała nr 44/2021 Senatu Akademii sztuki Wojennej z dnia 15 września 2021 roku  

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 2021-2026; 

⎯ Uchwała nr 21/2017 Senatu Akademii sztuki Wojennej z dnia 15 marca 2017 roku  

w sprawie uchwalenia Strategii Funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej; 

⎯ Zarządzenie nr 59 Rektora - Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 27 września 

2017 r. w sprawie wprowadzenia Głównych zadań poszczególnych osób funkcyjnych lub 

zespołów tworzących Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia; 

⎯  Zarządzenie nr 2 Rektora - Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 21.01.2020 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii 

Sztuki Wojennej w Warszawie; 

⎯ Zarządzenie nr 48 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 4.09.2020 r.  

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia; 

⎯ Zarządzenie nr 79 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 03.12.2020 r. 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Podstawową funkcją USZJK jest stała diagnoza funkcjonowania poszczególnych 

elementów procesu kształcenia oraz wskazywanie propozycji działań zapewniających wysoką 

jakość kształcenia, a tym samym permanentne doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich 

kierunkach, formach i poziomach edukacji w Akademii Sztuki Wojennej. Funkcjonowanie 
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USZJK w uczelni jest stałym i systematycznym procesem, który ma zapewnić wypełnienie 

misji i jej strategii w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia poprzez: 

⎯ podnoszenie poziomu wykształcenia studentów, doktorantów i słuchaczy Akademii, a tym 

samym zwiększanie ich szans na rynku pracy; 

⎯ inspirowanie, organizowanie i doskonalenie działań projakościowych w Akademii oraz 

monitorowanie efektów tych działań; 

⎯ podnoszenie jakości i rangi pracy dydaktycznej oraz kształtowanie etosu nauczyciela 

akademickiego; 

⎯ tworzenie przejrzystych procedur oceny organizacji i warunków kształcenia; 

⎯ tworzenie warunków do zwiększania mobilności studentów i doktorantów w kraju  

i za granicą. 

 Funkcjonowanie USZJK nadzoruje Rektor-Komendant, a za koordynowanie jego 

funkcjonowania, w tym nadzór i kontrolę jego wybranych elementów w jednostkach 

organizacyjnych o charakterze dydaktycznym odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. jakości 

kształcenia oraz prorektor ds. dydaktycznych. 

Za podejmowanie działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz 

koordynację przedsięwzięć zmierzających do zapewniania i podnoszenia jakości studiów 

w Akademii odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelniany Zespół 

Zapewnienia Jakości Kształcenia (UZZJK). Ocena realizacji polityki jakości kształcenia jest 

dokonywana każdego roku przez Senat Uczelni, na bazie raportów UZZJK, oraz wniosków 

i opinii formułowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia, Uczelnianą Radę 

Samorządu Studenckiego, Radę Doktorantów oraz pozostałych interesariuszy wewnętrznych 

i zewnętrznych.  

Na poziomie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego został powołany Wydziałowy 

Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK), który jest częścią, a jednocześnie 

uzupełnia UZZJK. WZZJK pełni przede wszystkim funkcję doradczą i rekomendacyjną. 

W szczególności opracowuje i przedstawia Dziekanowi wnioski i projekty dotyczące: celów 

i działań w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale 

Bezpieczeństwa Narodowego, wydziałowych procedur zapewniania jakości kształcenia oraz 

zasad tworzenia systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale. W pracach WZZJK 

bierze udział przedstawiciel Instytutu Teorii Bezpieczeństwa.  
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Osiągnięciu zasadniczych celów funkcjonowania Uczelnianego oraz Wydziałowego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia służą następujące zadania: 

⎯ monitorowanie standardów akademickich; 

⎯ analiza warunków i trybu rekrutacji na studia; 

⎯ ocena programów studiów; 

⎯ ocena studentów; 

⎯ ocena mobilności studentów i doktorantów; 

⎯ ocena nauczycieli akademickich i ich rozwoju; 

⎯ monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów; 

⎯ uzyskiwanie opinii absolwentów Akademii; 

⎯ uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

personalnych oraz społecznych zatrudnionych absolwentów; 

⎯ ocena stałego związku między nauczaniem a badaniami naukowymi; 

⎯ publikowanie informacji o oferowanych programach kształcenia i ich efektach. 

W ramach polityki zapewnienia jakości kształcenia władze Wydziału doprowadziły do 

modyfikacji programu studiów, która nie tylko dostosowała go do wymogów wynikających 

z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych, ale także 

do nowych wyzwań, jakie stoją przed absolwentami Bezpieczeństwa narodowego, jako 

pracownikami stosownych instytucji, służb i innych podmiotów. Dokonano też modyfikacji 

sylabusów, poprawiając efekty uczenia się i metody ich weryfikacji oraz uaktualniając 

literaturę. 

Kluczowe procedury, dotyczące programu studiów, opracowane są na podstawie 

corocznie wydawanych przez prorektora ds. dydaktycznych wytycznych. 

Projektowanie, zatwierdzanie oraz modyfikacje programów kształcenia realizowane są 

na WBN, na podstawie rekomendacji rady programowej wydziału w skład której wchodzi 

kolegium dziekańskie oraz przedstawiciele władz poszczególnych instytutów. Monitorowanie 

realizacji programów oraz ich okresowe przeglądy są natomiast dokonywane przez radę 

programową wydziału oraz Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia zgodnie  

z procedurami zapewnienia jakości kształcenia. 

Projektowanie nowych programów studiów oraz wprowadzanie do nich zmian 

dotyczących efektów kształcenia wymaga zastosowania pełnej procedury określonej 

w uchwale Senatu Uczelni. Procedura ta określa, iż studia prowadzone są w Uczelni zgodnie 
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z określonymi przez Senat efektami uczenia się, do których są projektowane 

lub dostosowywane programy studiów, w tym plany studiów.  

Program studiów opracowywany jest przez wskazany przez Dziekana zespół, który po 

zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia oraz interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, przedstawia projekt programu 

radzie programowej wydziału, a następnie do uchwalenia przez Senat ASzWoj.  

W projektowaniu programu studiów uwzględnia się takie elementy jak: innowacje 

dydaktyczne, osiągnięcia nowoczesnej dydaktyki akademickiej, współczesna technologia 

informacyjno-komunikacyjna, w tym narzędzia i techniki kształcenia na odległość. 

Warunki, harmonogram i tryb rekrutacji, a także przedmioty kwalifikacyjne i liczbę 

miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo 

narodowe, określają corocznie wydawane uchwały Senatu ASzWoj i zarządzenia Rektora-

Komendanta. Na rok akademicki 2021/2022 przedmiotowe warunki określa Uchwała  

Nr 24/2020 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia 

form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia  

i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuki Wojennej w roku 

akademickim 2021/2022 oraz sposobu jej przeprowadzenia. Dodatkowo proces rekrutacji 

uregulowano w: 

⎯ Zarządzeniu nr 12/2021 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 

31.03.2021 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów 

stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022; 

⎯ Zarządzeniu nr 17 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 30 kwietnia 

2021 r. w sprawie organizacji i przebiegu rekrutacji na pierwszy rok studiów, 

rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022. 

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I 

stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, odbywa się na podstawie wyników egzaminu 

maturalnego, natomiast kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości, na podstawie 

wyników tego egzaminu lub w przypadku, jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu 

na egzaminie dojrzałości, na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu 

uzyskanej w szkole średniej. 

Podstawą przyjęcia na studia są:  

⎯ wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego;  
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⎯ wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów (spośród: geografia, historia, wiedza  

o społeczeństwie, matematyka, informatyka), które po przeliczeniu pozwolą osiągnąć 

kandydatowi najwyższą liczbę punktów. 

Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywają się w kolejności wynikającej z sumy 

uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów przez dwóch lub 

więcej kandydatów na ostatnich miejscach listy zakwalifikowanych na dany kierunek 

preferowani będą absolwenci klas mundurowych. 

O przyjęciu na studia II stopnia decyduje ocena uzyskana na dyplomie studiów 

wyższych oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia. 

W przygotowaniu oraz formułowaniu uwag dotyczących efektów oraz programów 

studiów dużą rolę odgrywają interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni. Biorą oni udział w tych 

procesach w różny sposób, na wszystkich etapach projektowania stosownych dokumentów oraz 

monitorowania ich realizacji oraz oceny okresowej. Przedstawiciele interesariuszy 

wewnętrznych (studenci, kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału, nauczyciele akademiccy 

innych jednostek organizacyjnych Uczelni oraz innych uczelni zaangażowani w proces 

kształcenia) są włączani w prace zespołów przygotowujących efekty i programy studiów lub 

projektujących ich zmiany.  

Studenci mogą zgłaszać swoje uwagi bezpośrednio (poprzez wypełnienie ankiet 

ewaluacyjnych w procesie oceny przedmiotu, kierunku studiów oraz warunków realizacji 

procesu kształcenia) oraz poprzez swoich przedstawicieli Wydziałowym Zespole Zapewnienia 

Jakości Kształcenia, prodziekana ds. studentów oraz opiekuna danego roku studiów. Akademia 

umożliwia studentom wypełnienie ankiet w trybie zdalnym (on-line). Jednocześnie wszystkie 

osoby partycypujące w procesie kształcenia mają możliwość zgłaszania swoich uwag 

dotyczących efektów i programów studiów bezpośrednio swoim przełożonym oraz poprzez 

swoich przedstawicieli we wskazanych powyżej organach kolegialnych Wydziału.  

Opinie studentów dotyczące doskonalenia (modyfikacji, aktualizacji) programu studiów 

na kierunku Bezpieczeństwo narodowe są także zbierane i dostarczane do rzeczowego zespołu 

autorskiego przez opiekunów studiów pierwszego i drugiego stopnia, po otrzymywaniu 

stosownych uwag i opinii od studentów, wykładowców, sympatyków. Przygotowywany 

program studiów musi uwzględniać również wnioski z analizy zgodności efektów kształcenia 

z potrzebami rynku pracy w tym otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wnioski z analizy 

wyników monitorowania karier zawodowych absolwentów. 
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W celu dokonania oceny przygotowanego projektu programu studiów, oceny projektu 

zmian do programu kształcenia, oraz monitorowania realizacji i dokonywania okresowych 

przeglądów programów studiów powołana jest rada programowa wydziału. Jednocześnie 

monitorowanie realizacji programów studiów oraz dokonywanie ich oceny okresowej jest 

realizowane w ramach procedur zapewnienia jakości kształcenia przez WZZJK. 

WZZJK dokonuje również oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów oraz 

ocena skuteczności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Ocena ta zgodnie 

z wytycznymi obejmuje takie elementy jak: efekty uczenia się oraz wnioski z analizy ich 

zgodności z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, system ECTS, treści 

programowe, metody kształcenia, w tym metody kształcenia z wykorzystaniem metod o technik 

kształcenia na odległość, metody weryfikacji i oceny efektów uczenia się, w tym stosowane  

w kształceniu w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, praktyki zawodowe, 

w tym realizowane z wykorzystanemu narzędzi pracy zdalnej (jeśli są uwzględnione  

w programie studiów), wyniki nauczania i stopień osiągnięcia przez studentów efektów uczenia 

się, w tym wyniki i stopień osiągnięcia efektów uczenia się nabywanych przez studentów  

w wyniku kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Ocena dokonywana jest w sposób jakościowy, m.in. na podstawie wyników ankiet, 

opinii pracodawców i przedstawicieli administracji publicznej, oceny aktywności jednostek 

organizacyjnych Wydziału w procesie kształcenia oraz w sposób ilościowy (m.in. na podstawie 

porównywania struktury uzyskanych ocen semestralnych i końcowych, statystycznych 

wyników ankiet w danym roku i w latach poprzednich, porównywania aktywności studentów 

w kołach naukowych i przedsięwzięciach wewnętrznych lub zewnętrznych, liczby inicjatyw 

dydaktycznych podejmowanych w jednostkach organizacyjnych, liczby nowo tworzonych 

przedmiotów kształcenia, specjalności i kierunków, liczby zmian wprowadzanych w programach 

kształcenia, będących wynikiem analizy uzyskiwanych efektów kształcenia i potrzeb rynku pracy 

oraz na podstawie innych źródeł informacji). Ocena jest dokonywana w oparciu o wyniki analizy 

miarodajnych oraz wiarygodnych danych i informacji, których zakres i źródła powstawania są 

adekwatnie dobrane do celów i zakresu oceny. 

Jako bardzo istotne źródło informacji traktuje się ocenę osiągnięcia efektów uczenia się 

dokonaną przez nauczycieli akademickich zaangażowanych w proces kształcenia oraz przez 

studentów (m. in. informacje zwrotne od studentów dotyczące satysfakcji z programu studiów, 

warunków studiowania oraz wsparcia w procesie uczenia się), a także informacje pochodzące 

od pracodawców oraz informacje dotyczące ścieżek kariery absolwentów. 
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Wszystkie uwagi zgłaszane w procesie przygotowania lub zmiany efektów i programów 

studiów przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, w tym podmioty zewnętrzne 

realizujące zadania oceny jakości kształcenia, brane są pod uwagę w pracach właściwych 

zespołów projektowych, w tym Wydziałowego Zespołu Zapewniania Kształcenia. Projekty 

przygotowywanych dokumentów zawierają w uzasadnieniu opis zgłoszonych uwag, ich ocenę 

i komentarz oraz określają stopień i sposób ich wykorzystania. 

Instytut Teorii Bezpieczeństwa, na corocznej cyklicznej konferencji metodycznej 

w ASzWoj, prowadzi działania na rzecz jakości kształcenia, w szczególności poprzez 

nawiązywanie współpracy i wymianę opinii dotyczącej monitorowania, doskonalenia 

programów studiów o kwestie potrzeb rynku cywilnego i służb mundurowych oraz 

doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli akademickich. Podczas konferencji 

omawiane są kwestie związane z oceną programu studiów oraz możliwości i potrzeby 

wykorzystani tych wyników do ustawicznego doskonalenia programu. Ważną dyskutowaną 

kwestią jest również wykorzystaniu wyników tych ocen w planowaniu strategicznym 

w zakresie korzystania z kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, najnowszych osiągnięć dydaktycznych oraz nowoczesnej technologii edukacyjnej. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10: 

Programy studiów są dostępne w Bibliotece Głównej ASzWoj, u prodziekana  

ds. dydaktycznych, u osób funkcyjnych w Instytucie Teorii Bezpieczeństwa oraz u osób 

odpowiedzialnych za opracowanie programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na 

kierunku Bezpieczeństwo narodowe. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 
Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n

ik
i 

w
ew

n
ęt

rz
n

e 

Mocne strony 

1. Doskonaląca się w kraju i za granicą 

kadra naukowo-dydaktyczna posiadająca 

wiedzę i praktyczne umiejętności w 

unikatowych specjalnościach. 

2. Długoletnia wielopłaszczyznowa 

współpraca z instytucjami 

odpowiedzialnymi za szeroko 

pojmowane bezpieczeństwo, 

przejawiająca się między innymi 

realizacją praktyk i staży naukowych, co 

przekłada się z kolei na kształcenie 

zgodnie z zapotrzebowaniem rynku 

pracy. 

3. Rozbudowana i sukcesywnie 

modernizowana infrastruktura 

akademicka (w tym teleinformatyczna). 

4. Bogate zasoby biblioteczne oraz kampus 

Akademii. 

5. Elastyczne dostosowanie do 

dynamicznych zmian zachodzących w 

otoczeniu (np. opracowanie procedur 

funkcjonowania w czasie obostrzeń 

pandemicznych i sprawne przechodzenie 

do różnych wariantów kształcenia). 

Słabe strony 

1. Duże obciążenie zadaniami 

organizacyjnymi (administracyjnymi) 

nauczycieli akademickich. 

2. Ograniczona oferta dydaktyczna w 

językach obcych innych niż w języku 

angielskim. 

3. Utrudniona realizacja praktyk w 

sytuacji obostrzeń pandemicznych. 

4. Utrudniona mobilność międzynarodowa 

nauczycieli akademickich 

spowodowana ograniczeniami COVID-

19. 

 

C
zy

n
n

ik
i 

ze
w

n
ęt

rz
n

e 

Szanse 

1. Nabycie przez studentów kompetencji 

pozwalających im na znalezienie 

różnorodnych i atrakcyjnych miejsc 

zatrudnienia po kierunku bezpieczeństwo 

narodowe przy wsparciu interesariuszy 

zewnętrznych. 

2. Wzmacnianie współpracy naukowej w 

wymiarze krajowym i 

międzynarodowym. 

Zagrożenia 

1. Przedłużająca się pandemia i 

wynikające z niej obostrzenia 

utrudniające lub uniemożliwiające 

realizację części przedsięwzięć 

naukowych i dydaktycznych. 

2. Zróżnicowany poziom kandydatów na 

studia wynikający z nauki zdalnej w 

szkołach ponadpodstawowych. 
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3. Intensyfikacja dydaktycznej współpracy 

z krajowymi podmiotami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. 

4. Szersze zaangażowanie w projekty 

badawczo-naukowe studentów. 

5. Budowanie potencjału młodych 

naukowców w naukach o 

bezpieczeństwie. 

 

 

3. Stan psychofizyczny nauczycieli i 

studentów wynikający z ograniczenia 

bezpośredniego kontaktu. 

4. Obserwowane tendencje odchodzenia 

od potrzeby wyższego wykształcenia. 

 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atrama96
Stempel
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 
Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku8 

Poziom studiów 
Rok 
studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 
akademicki 

Dane sprzed 
3 lat 

Bieżący rok 
akademicki 

I stopnia 

I 52 61 38          31 

II 36 23 18          18 

III 51 27 20          36 

II stopnia 
I 54 20 37          38 

II 75 12 70          34 

Razem: 268 143 183         157 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 
przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 
ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 
studentów, 
którzy 
rozpoczęli cykl 
kształcenia 
kończący się  
w danym roku 

Liczba 
absolwentów  
w danym roku  

Liczba 
studentów, 
którzy 
rozpoczęli 
cykl 
kształcenia 
kończący się 
w danym 
roku 

Liczba 
absolwentów 
w danym roku  

I stopnia 

2018/2019 58 53 40 28 

2019/2020 57 28 58 20 

2020/2021 43 44 39 26 

II stopnia 

2018/2019 58 79 39 73 

2019/2020 51 42 38 51 

2020/2021 22 32 40 36 

Razem: 289 278 254 234 

 

 
8 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów 

(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)9 
Studia pierwszego stopnia 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
6 semestrów; 180 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 
STAC NIESTAC 

4620 4500 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

STAC NIESTAC 

90 62 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 

z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

180 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

17 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 54 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
5 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych 

studiach przewiduje praktyki) 
125 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
120 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

 

4620/542 

 

 

4500/448 

 
9 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

 

Studia drugiego stopnia 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
4 semestry, 90 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 
STAC NIESTAC 

2250 2250 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

STAC NIESTAC 

51,3 36,7 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 

z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

90 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

2 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 27 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
N/D 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych 

studiach przewiduje praktyki) 
N/D 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
N/D 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

 

2250/440 

 

2250/370 
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2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów 

Studia pierwszego stopnia 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 

zajęć Łączna liczba godzin zajęć 

Liczba 

punktów 

ECTS 

stacjonarne niestacjonarne stac nstac 

Moduł zasadniczy 

(kierunkowy) 

Wykłady, 

ćwiczenia 
1340 828 53,6 33,1 

Moduł ograniczonego wyboru 

(specjalność) 

Wykłady, 

ćwiczenia 
520 340 20,8 13,6 

Praktyki Praktyki 125 125 5 5 

Razem: 1985 1293 79,4 51,7 

 

Studia drugiego stopnia 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 

zajęć Łączna liczba godzin zajęć 

Liczba 

punktów 

ECTS 

stacjonarne niestacjonarne stac nstac 

Moduł zasadniczy 

(kierunkowy) 

Wykłady, 

ćwiczenia 
859 614 34,4 24,6 

Moduł ograniczonego wyboru 

(specjalność) 

Wykłady, 

ćwiczenia 
390 270 15,6 10,8 

Razem: 1249 884 50 35,4 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 
Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela10  
NIE DOTYCZY 
 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

    

Razem:   

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 
obcych11  

Studia pierwszego stopnia – nie dotyczy 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr Forma studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

      

      

 

Studia drugiego stopnia 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr Forma studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

 
10 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 

ocenie, w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera 

lub w przypadku studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
11 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 

ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
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Critical security 

studies – theories and 

methods 

Wykład, 

ćwiczenia 
3 

stacjonarne 

/niestacjonarne 
angielski 0 

Socio-ecological 

systems 

Wykład, 

ćwiczenia 
3 

stacjonarne 

/niestacjonarne 

angielski 
0 

Sustainable 

development goals 

Wykład, 

ćwiczenia 
3 

stacjonarne 

/niestacjonarne 

angielski 
0 

Human security 
Wykład, 

ćwiczenia 
4 

stacjonarne 

/niestacjonarne 

angielski 
0 

Sustainable security 
Wykład, 

ćwiczenia 
4 

stacjonarne 

/niestacjonarne 

angielski 
0 

Soft skills for security 
Wykład, 

ćwiczenia 
4 

stacjonarne 

/niestacjonarne 

angielski 
0 

 

 

 

 
Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 
Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz 

§ 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.). 

2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest 

ocena. 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze roku 

akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów. 

4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć 

wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac 

dyplomowych (jeśli dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku kierunku lekarskiego także 

nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia z zakresu nauk klinicznych, 

sporządzoną wg następującego wzoru: 
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Imię i nazwisko:  

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 

(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 

naukowego/tytułu zawodowego: 

 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 

akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 

dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 

znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 

naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 

badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 

szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 

i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 

najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 

ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 

dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 

którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 

beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 

zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym 

w uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

 

 

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych 

w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, która 

poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, 

w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także informacja 

o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy oraz 

formy studiów; wykaz można przygotować według przykładowego wzoru: 
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Studia stacjonarne pierwszego stopnia (jeśli dotyczy)12 

Nr 

albumu 

Tytuł pracy 

dyplomowej 
Rok 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy

, imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomoweg

o 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

        

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 

Tytuł pracy 

dyplomowej 
Rok 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy

, imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomoweg

o 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

        

Studia stacjonarne drugiego stopnia (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 

Tytuł pracy 

dyplomowej 
Rok 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy

, imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomoweg

o 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

        

 
12 Należy uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich poziomów i form studiów na ocenianym kierunku z 

ostatnich dwóch lat poprzedzających rok, w którym przeprowadzana jest ocena. W przypadku, gdy łączna liczba 

absolwentów z ostatnich dwóch lat przekracza 100 – należy uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich 

poziomów i form studiów na ocenianym kierunku z ostatniego roku poprzedzającego rok, w którym 

przeprowadzana jest ocena. 
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Studia niestacjonarne drugiego stopnia (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 

Tytuł pracy 

dyplomowej 
Rok 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy

, imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomoweg

o 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

Studia stacjonarne jednolite magisterskie (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 

Tytuł pracy 

dyplomowej 
Rok 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy

, imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomoweg

o 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 

Tytuł pracy 

dyplomowej 
Rok 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy

, imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomoweg

o 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

 

8. Akceptowalnymi formatami są: .doc, .docx, .gif, .png, .jpg (jpeg), .odt, .ods, .pdf, .rtf, .ppt, .pptx, 

.odp, .txt, .xls, .xlsx, .xml.  

9. Nazwy plików nie mogą być dłuższe niż 15 znaków i nie mogą zawierać następujących znaków: ~ 

"# % & *: < >? / \ { | }&%# (spacje wiodące i końcowe w nazwach plików lub folderów również 

nie są dozwolone). 

10. Pliki lub foldery nie mogą być skompresowane. 
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