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A kademia Sztuki Wojennej powstała na podstwie ustawy z dnia  
 1 października 2016 r.   Uczelnia jest następczynią dokonań swoich 

poprzedniczek i jednocześnie kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły 
Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946). 

Akademia jest najwyższej rangi uczelnią wojskową. W jej murach kształcą się 
również studenci cywilni. Do ich grona i Ty możesz dołączyć.

Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe 
kierunki rozwoju myśli wojskowej przez prowadzenie innowacyjnych badań, 
wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki 
sztuki wojennej. Tym samym odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa 
militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Sojuszu 
Północnoatlanckiego przez badania naukowe, działalność ekspercką  
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie  oraz nauki o zarządzaniu i jakości, 
a także kształcenie wojskowych i cywilnych elit na potrzeby systemu 
bezpieczeństwa narodowego. 

Zadania te Akademia realizuje, opierając się na najwyższych wartościach 
etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla 
wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie 
człowieka. 

Akademia realizuje kształcenie na cywilnych studiach pierwszego, drugiego stopnia (w dziedzinie nauk 
 społecznych w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji),  

studiach jednolitych (nauk prawnych), studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych:

 ■ studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata  
(6 semestrów),

 ■ studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 
2 lata (4 semestry),

 ■ jednolite studia magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów),
 ■ studia podyplomowe skierowane są do osób mających wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia  

i trwają 1 rok (2 semestry).

W zakresie kształcenia studentów cywilnych Akademia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym – jej ab-
solwenci dysponują nowoczesną wiedzą i są doskonale przygotowani, żeby sprostać współczesnym wyzwaniom 
zawodowym  i aspirować  do roli liderów w swoich środowiskach branżowych. Właściwie rozumiane studiowanie to 
czas spędzony w murach Akademii poświęcony na budowanie swoich kompetencji zawodowych. Rolą naszej Uczelni  
i jej kadry naukowo-badawczej oraz dydaktycznej jest stworzenie Tobie warunków do tego, żebyś w przyszłości, kon-
kurując o stanowisko z absolwentami innych przodujących uczelni, był postrzegany jako primus inter pares – pierwszy 
wśród równych sobie.

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Niemniej jednak nasi studenci mogą 
aktywnie uczestniczyć w życiu WP. Obecnie tylko uczelnie wojskowe oferują możliwość udziału w Programie 
Ochotniczego Szkolenia Wojskowego Studentów „Legia Akademicka” MON, którego ukończenie wiąże się  
z uzyskaniem stopnia wojskowego. Jeżeli chcesz podczas studiów cywilnych zasmakować życia wojskowego  
i przekonać się, czy to jest ścieżka rozwoju właśnie dla Ciebie – stwarzamy Ci taką możliwość. Na Twoje pomysły 
czekają również liczne organizacje studenckie: koła naukowe, sekcje sportowe i rady samorządu studenckiego. 

Po zakończeniu studiów, nasi absolwenci mogą realizować zadania publiczne związane z szeroko pojętym 
bezpieczeństwem, piastować stanowiska w instytucjach administracji publicznej w kraju oraz międzynarodowych 
organizacjach bezpieczeństwa. Nie oznacza to zamknięcia drzwi w sektorze prywatnym, wręcz przeciwnie. W trosce  
o różnorodność kształcenia Akademia przygotowała bogatą ofertę studiów, co w połączeniu z profesjonalnym wsparciem 
naszej kadry i solidną pracą naszych studentów jest przepisem na otrzymanie wymarzonej pracy.

siła tradycji z wizją przyszłości
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Kampus Akademii Sztuki Wojennej usytuowany jest w Warszawie w dzielnicy Rembertów, która    
jest  jedną z najspokojniejszych i najbardziej zielonych dzielnic stolicy po prawej stronie Wisły. 

Teren Akademii łącznie z budynkami akademickimi obejmuje swym zasięgiem ponad  65 hektarów 
Wiele obecnych budynków akademickich wraz z dawnym osiedlem oficerskim i fragmentem 
malowniczego parku jest wpisana do mazowieckiego rejestru zabytków kultury. Znajdujące się dookoła 
kompleksy leśne oraz lokalny rezerwat przyrody tworzą korzystny mikroklimat i zapewniają osobom  
w każdym wieku doskonałe warunki do podejmowania różnorodnych form aktywności fizycznej.

5 budynków dydaktycznych 

118 auli i sal wykładowych

34 klasy szkoleniowe i ćwiczeniowe

23 sale laboratoryjne i pracownie komputerowe

5   budynków internatowo-hotelowych 
          (ok. 1000 miejsc noclegowych) 

INFRASTRUKTURA akademicka

innowacyjną bibliotekę, a w niej: e-zasoby, katalog 
on-line, około pół miliona zbiorów

nowoczesną salę widowiskowo-konferencyjną 
(425 miejsc)

hale i boiska sportowe 

błonia akademickie

basen

stołówkę

Studenci mają do dyspozycji:

6 7



kontakt rekrutacja
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organizacje studenckie
e-mail: organizacjestudenckie@akademia.mil.pl

tel.: 261 813 876

Pomoc materialna
e-mail: wssid@akademia.mil.pl

tel.: 261 814 770

Erasmus+
e-mail: a.lebedziuk@akademia.mil.pl

tel.: 261 814 240

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl

STUDIA I i II STOPNIA 
tel.:  261 813 137
 tel.: 261 813 189

STUDIA PODYPLOMOWE
tel.: 261 814 438

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103

00-910 Warszawa
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

dziekanat
e-mail: k.chylinska@akademia.mil.pl

tel.: 261 814 113

9

https://www.google.com/maps/place/Akademia+Sztuki+Wojennej/@52.2683622,21.172528,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471ed1ecf75a3eb9:0xcc4aba6873cb4b1d!8m2!3d52.2683622!4d21.1747167


zasady rekrutacji na studia

Rekrutacja na studia odbywa się w systemie elektronicznym
rekrutacja.akademia.mil.pl

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych  
studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali  

egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

ważne

przygotuj

10
start rekruTacji             4 maja 2021 r.

1.  Wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego

1.  Dowód osobisty 3.  Aktualne kolorowe zdjęcie w formacie 
JPG, JPEG o wymiarach 232x291 pikseli 

(+/-100 px) i rozdzielczości 300 dpi
2.  Świadectwo dojrzałości lub 

ukończenia szkoły średniej

2.  Wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów spośród 
przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony 
kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu 

pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów

przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia

11
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 ■ „dobra” – 4,00
 ■ „dostateczna plus” – 3,50
 ■ „dostateczna” – 3,00

wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:

wk = od + os + t,   gdzie:

OD –OD –   wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca dla oceny:

 ■ „celująca” – 5,50
 ■ „bardzo dobra” – 5,00
 ■ „dobra plus” – 4,50

OS –OS –   ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku

T –T – ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2,00 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję  
rekrutacyjną. W przypadku gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia  
nie przystąpił do testu wartość wskaźnika T wynosi O,00

13

Kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą studiować  
 w Akademii Sztuki Wojennej, podlegają tej samej 

procedurze rekrutacyjnej co wszyscy inni. 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 udzia-
łu w procesie przyjmowania na studia, kształceniu na 
tych studiach oraz prowadzeniu działalności naukowej. 
Daje możliwość uczestniczenia w zajęciach oraz zda-
wania egzaminów w formie adekwatnej do posiadanej 
niepełnosprawności przez studenta. Uczelnia dokłada 
wszelkich starań, żeby rozpoznane potrzeby, proble-
my i oczekiwania studentów z niepełnosprawnością,  

  pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
e-mail: pdon@akademia.mil.pl

Student z orzeczeniem o niepełnosprawności 
ma prawo do pobierania stypendium 

dla osób niepełnosprawnych

w tym warunki socjalno-bytowe, osób niepełnospraw-
nych spełniały ich oczekiwania. Sukcesywnie usuwa ba-
riery architektoniczne, informacyjne, komunikacyjne  
i psychologiczne w dostępie do zasobów informa-
cyjnych i edukacyjnych w celu podniesienia jakości 
uczestniczenia w procesie kształcenia osób z niepeł-
nosprawnością. Podejmuje działania mające na celu 
pełną integrację społeczną i aktywizację zawodo-
wą, zapewnia pomoc w załatwianiu wszelkich for-
malności w zakresie odbywania praktyk i staży stu-
denckich. Zapewnia pomoc w pozyskiwaniu wsparcia 
finansowego w ramach programów na rzecz osób  
z niepełnosprawnością. 

12 13

STUDIA BEZ BARIER 
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOsPRAWNYCH

1.  Kandydat musi posiadać dyplom  
ukończenia studiów 2.  Podstawę kwalifikacji stanowią:

 ■ ocena uzyskana na dyplomie (OD)
 ■ średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (OS)
 ■ ocena z testu kwalifikacyjnego (T) w sytuacjach, 

gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów 
stacjonarnych przekracza wyznaczony limit

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia
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perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów na tym kierunku daje możliwości za-
trudnienia w instytucjach takich, jak: Biuro Bezpieczeństwa 
Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, służby 
specjalne, urzędy wojewódzkie, instytucje szczebla rządo-
wego i samorządowego odpowiedzialne za realizację zadań 
z zakresu bezpieczeństwa narodowego.
Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach w insty-
tucjach administracji rządowej i samorządowej, na których 
realizowane są zadania z zakresu przygotowań obronnych, 
utrzymania gotowości obronnej i ciągłości funkcjonowania 
państwa, analizowania i prognozowania zagrożeń dla bez-
pieczeństwa narodowego, a także przeciwdziałania zagro-
żeniom społecznym.

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę 
i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach zwią-
zanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji 
publicznej (rządowej i samorządowej) oraz podmiotach  
gospodarczych.

specjalności:
(studia I i II stopnia)

 ■ obrona narodowa,
 ■ bezpieczeństwo społeczne,
 ■ analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa.

kierunki studiów 
w roku akademickim
2021/2022

bezpieczeństwo narodowe 

AMBASADORZY KIERUNKU STUDIÓW
m.mazurek@pracownik.akademia.mil.pl (studia I stopnia)
p.gasztold@pracownik.akademia.mil.pl (studia II stopnia)

bezpieczeństwo narodowe

bezpieczeństwo międzynarodowe  
i dyplomacja

bezpieczeństwo informacyjne  
i cyberbezpieczeństwo

bezpieczeństwo wewnętrzne

lotnictwo

zarządzanie i dowodzenie

logistyka

obronność

dowodzenie

administracja

prawo
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perspektywy zawodowe

Ukończenie tego kierunku daje możliwości zatrudnienia  
w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowe-
go i międzynarodowego (Unia Europejska, NATO, OBWE), 
w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i poza-
rządowych.  
Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach specja-
listów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzyna-
rodowego, specjalistów analityków, analityków procesów, 
analityków danych, specjalistów do spraw kontaktów mię-
dzynarodowych, specjalistów zarządzania procesami, pra-
cowników administracji państwowej, członków organizacji 
i instytucji międzynarodowych, kierowników i członków 
projektów międzynarodowych. 

bezpieczeństwo informacyjne i cyberBezpieczeństwobezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

specjalności:

 ■ analityka i prognostyka (studia I i II stopnia),
 ■ dyplomacja i komunikacja polityczna (studia I i II stopnia),
 ■ bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego (studia I stopnia).
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specjalności:
(studia I stopnia)

 ■ zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym,
 ■ zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

perspektywy zawodowe

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pod-
jęcia pracy w organizacjach sektora publicznego,  
w rządowej lub samorządowej administracji publicz-
nej, organizacjach pozarządowych lub międzynaro-
dowych, a także w organizacjach sektora prywatnego 
działających w obszarze bezpieczeństwa informacji  
i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych.
Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowi-
skach doradców, specjalistów, inspektów, pro-
jektantów systemów bezpieczeństwa i menedże-
rów mających fachową i ekspercką wiedzę w tej  
dziedzinie bezpieczeństwa.

AMBASADORZY KIERUNKU STUDIÓW 
k.kwapisz@pracownik.akademia.mil.pl (studia I stopnia) 
w.trybul@pracownik.akademia.mil.pl (studia II stopnia)

AMBASADORZY KIERUNKU STUDIÓW 
p.stobiecki@pracownik.akademia.mil.pl (studia I stopnia) 
t.zawadzki@pracownik.akademia.mil.pl (studia II stopnia)

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę  
i umiejętności w zakresie: ochrony informacji, przeciwdzia-
łania walce informacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa, chcący 
pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich  
w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania za-
grożeniom informacyjnym i zagrożeniom w sieci mogącym 
naruszać bezpieczeństwo państwa. 
Absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą pogłębić zdoby-
tą wiedzę, poszerzyć ją o ochronę podstawowej i krytycznej 
cyberinfrastruktury czy strefy społeczeństwa przed całym 
zakresem nielegalnych oraz wojennych działań podmio-
tów pozapaństwowych i państwowych, zdobyć umiejętno-
ści w zakresie wykrywania tego typu negatywnych zjawisk 
i procesów, projektowania metod i strategii przeciwdziałania.

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich zainteresowani pogłę-
bieniem wiedzy związanej z obszarem stosunków 
międzynarodowych i bezpieczeństwa regionalnego,  
a w szczególności: roli i znaczenia organizacji między-
narodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagro-
żeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, 
organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w re-
gionie. Adresatami kierunku są osoby chętne podjąć 
pracę w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego  
i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem 
dyplomacji. Dlatego też studia kierowane są zwłaszcza 
do osób o ukształtowanej postawie patriotycznej, ma-
jących bogatą widzę z historii Polski i charakteryzują-
cych się poszanowaniem tradycji narodowych. 
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), któ-
rzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do 
pracy na stanowiskach związanych z organizacją bez-
pieczeństwa międzynarodowego państwa, w admini-
stracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojsko-
wej, podmiotach gospodarczych oraz w organizacjach 
międzynarodowych takich, jak: Unia Europejska,  
NATO, OBWE.

specjalności:
(studia II stopnia)

 ■ zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym  
i cyberbezpieczeństwem,

 ■ walka informacyjna.
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perspektywy zawodowe

Absolwenci ASzWoj mogą być zatrudniani na stanowi-
skach w administracji rządowej i samorządowej związanych  
z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, centrach za-
rządzania kryzysowego, m.in. w: Straży Granicznej, Policji, 
strażach gminnych (miejskich), w służbach ratowniczych, 
komercyjnych firmach ochroniarskich oraz podmiotach go-
spodarczych związanych z bezpieczeństwem.

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów I stopnia, 
którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do 
pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpie-
czeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicz-
nej (państwowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach 
gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, strażach 
miejskich, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach 
ochrony osób i mienia.
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perspektywy zawodowe

Absolwent studiów I stopnia posiada umiejętność rozpoznawania, 
diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom w warunkach nor-
malnego funkcjonowania państwa i w sytuacjach kryzysowych, jest 
przygotowany do pracy na stanowiskach w administracji publicznej, 
państwowej, samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach 
funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. Jest przygotowany 
do podjęcia pracy w charakterze analityka, specjalisty i inspektora  
w strukturach bezpieczeństwa państwa, podmiotach gospodarczych 
i innych organizacjach.
Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i przygotowanie prak-
tyczne do pracy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i obronno-
ści w placówkach oświatowych, w siłach zbrojnych i innych służbach 
mundurowych. Jest przygotowany do realizacji zadań cywilno-woj-
skowych z zespołami w organizacjach publicznych związanych z bez-
pieczeństwem i obronnością państwa. 

Dla kogo?

Absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych 
(CWKM), Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wszy-
scy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową zwią-
zać z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami realizującymi  
zadania obronne.

specjalności:
(studia II stopnia)

 ■ obronność państwa.

specjalności:
(studia I stopnia)

 ■ obrona terytorialna,
 ■ współczesne konflikty zbrojne.

obronność
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specjalności:
 ■ bezpieczeństwo powszechne (studia I i II stopnia),
 ■ bezpieczeństwo publiczne (studia I i II stopnia),
 ■ zarządzanie kryzysowe (studia I stopnia),
 ■ zarządzanie bezpieczeństwem (studia II stopnia).

bezpieczeństwo wewnętrzne

AMBASADORZY KIERUNKU STUDIÓW 
k.stachowiak@pracownik.akademia.mil.pl (studia I stopnia) 

p.hac@pracownik.akademia.mil.pl (studia II stopnia)

AMBASADOR KIERUNKU STUDIÓW 
m.przybylak@pracownik.akademia.mil.pl
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Dla kogo?

Absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mun-
durowych (CWKM), Oddziałów Przygotowania Woj-
skowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją 
przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP. 
Absolwenci studiów I stopnia kierunku obronność  
i dowodzenie oraz kierunków zbieżnych z profilem 
kształcenia (np.: zarządzanie i dowodzenie, logisty-
ka, zarządzanie lotnictwem), którzy chcą swoją przy-
szłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP oraz 
innymi instytucjami realizującymi zadania obronne.

perspektywy zawodowe
 
Absolwent posiada nowoczesną, utylitarną wiedzę teo-
retyczną i umiejętności stwarzające możliwość ubiegania 
się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w charakterze kan-
dydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby  
w wybranych korpusach osobowych, ubiegania się o po-
wołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach 
wojsk obrony terytorialnej (WOT) lub o przyjęcie do studium 
oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu 
z przeznaczeniem do służby w jednostkach obrony tery-
torialnej, aplikację do służby w Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywia-
du, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego, podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych 
realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

dowodzenie

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów I stop-
nia, którzy chcą związać swoją przyszłość z działalnością 
lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytu-
cji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej  
i pozarządowej, oraz ośrodków zarządzania kryzyso-
wego. Osoby pragnące studiować na kierunku lotnic-
two powinny posiadać umiejętność logicznego myślenia  
oraz być kreatywne.

perspektywy zawodowe

Z wiedzy i doświadczenia absolwentów kierunku lotnictwo 
korzystają instytucje i organizacje związane z branżą 
lotniczą, tj.: instytucje naukowe, instytucje i organizacje 
lotnicze, prywatne podmioty sektora lotniczego, urzędy 
obsługujące organy centralnej administracji rządowej,  
w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę dotyczącą 
funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, 
funkcjonowania organizacji i instytucji lotniczych oraz 
znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie. Znajdują za-

lotnictwo

specjalności:

 ■ organizacje lotnicze (studia I i II stopnia),
 ■ zarządzanie ruchem lotniczym (studia I stopnia),
 ■ zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie 

(studia II stopnia).
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AMBASADOR KIERUNKU STUDIÓW 
w.szczurowski@pracownik.akademia.mil.pl

AMBASADOR KIERUNKU STUDIÓW 
a.wilczynska@pracownik.akademia.mil.pl

specjalności:
 ■ planowanie i organizacja działań WOT,
 ■ praca analityczno-sztabowa.

trudnienie jako kierownicy i specjaliści na stanowiskach 
w administracji publicznej i państwowej oraz doradcy  
w zakresie współpracy cywilno-wojskowej w lotnictwie,  
w strukturach organizacyjnych Unii Europejskiej i w euro-
pejskich organizacjach lotnictwa cywilnego. 
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perspektywy zawodowe

Absolwent posiada specjalistyczne przygotowanie do pracy 
na stanowiskach logistycznych sektora obronnego, admini-
stracji oraz gospodarki, tj. krajowych i międzynarodowych 
podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych ad-
ministracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach zarządzania 
kryzysowego, instytucjach naukowych (krajowych i zagra-
nicznych). Jest przygotowany do pracy na stanowiskach spe-
cjalisty, analityka i projektanta w zespołach występujących  
w jednostkach administracji państwowej oraz kierownika na 
średnich szczeblach zarządzania w organizacjach pozamili-
tarnych i militarnych, menedżera ds. logistyki w podmiotach 
gospodarczych i wojskowych oraz w innych organizacjach. 

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów  
I stopnia chcący związać swoją przyszłość z działalno-
ścią logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, 
instytucji publicznych administracji rządowej i poza-
rządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego.

specjalności:
(studia I i II stopnia)

 ■ logistyka przedsiębiorstwa,
 ■ logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 ■ logistyka wojskowa,
 ■ transport,
 ■ rachunek ekonomiczny w logistyce.

logistyka

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/ studiów I stopnia zaintereso-
wani systemem zarządzania i dowodzenia państwem oraz 
osoby, które chcą związać swoją przyszłość z działalnością 
w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach 
wojskowych i organizacjach pozarządowych, ośrodkach 
zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotach 
gospodarczych. Osoby mające umiejętność analityczne-
go myślenia, zdolność dostrzegania związków i zależności  
w otoczeniu społeczno-politycznym, umiejętność współpra-
cy w grupie i pracy pod presją czasu.
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specjalności:
(studia I i II stopnia)

 ■ zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
 ■ zarządzanie zasobami ludzkimi,
 ■ zarządzanie jakością,
 ■ zarządzanie systemami informacyjnymi.

perspektywy zawodowe

Absolwenci mają kompetencje do pracy w instytu-
cjach naukowych (krajowych i zagranicznych), admi-
nistracji państwowej i samorządowej, organizacjach 
publicznych, przemyśle obronnym, jednostkach sił 
zbrojnych. Posiadają umiejętności doboru i zarządza-
nia zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi 
i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego 
wykonania zadań menadżerskich. Potrafią podejmo-
wać samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych 
i trudnych, pracować pod presją czasu, uwzględniając 
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

zarządzanie i dowodzenie 
AMBASADOR KIERUNKU STUDIÓW 

w.pawlos@pracownik.akademia.mil.pl 
AMBASADOR KIERUNKU STUDIÓW 
b.drapikowska@pracownik.akademia.mil.pl

Kierunek posiada Certyfikat Doskonałości Kształcenia 
w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość  

w kształceniu”.
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Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć 
wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach 
związanych  z pracą w administracji publicznej różne-
go szczebla, organizacjach pozarządowych, a także  
w firmach konsultingowych i doradczych.
Absolwenci studiów I stopnia, o wszechstron-
nych zainteresowaniach, którzy chcą poznać za-
wiłości uwarunkowań prawnych różnych instytu-
cji i chcą  swobodnie poruszać się w przestrzeni 
prawa administracyjnego, poznać metody zarządzania  
oraz organizacji. 

perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy w strukturach 
administracji publicznej, w tym Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w służbach, inspekcjach i strażach,  
w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywa-
teli, w zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębior-
stwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych  
i konsultingowych, a także organizacjach międzynarodo-
wych i instytucjach Unii Europejskiej. Posiadają kompetencje 
niezbędne na stanowiskach związanych z zarządzaniem, kie-
rowaniem, dowodzeniem zespołami ludzkimi w czasie poko-
ju, kryzysu i konfliktu zbrojnego w obszarze bezpieczeństwa 
prawa, administracji.

administracja

25

prawo

perspektywy zawodowe

Absolwenci 5-letnich jednolitych studiów magisterskich kie-
runku prawo ze względu na specjalistyczny profil kształcenia 
oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bez-
pieczeństwa są predysponowani do ubiegania się o przyję-
cie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naro-
dowe (tj.: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowe-
go, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja 
Skarbowa). 
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specjalności:
 ■ administaracja urzędnicza (studia I stopnia),
 ■ administaracja wojskowa (studia I i II stopnia),
 ■ nowe technologie w administaracji (studia I i II stopnia).

specjalizacje:
 ■ prawo bezpieczeństwa informacyjnego, 
 ■ prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii,
 ■ prawo wojskowe i obronne,
 ■ prawo lotnicze i kosmiczne.
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AMBASADOR KIERUNKU STUDIÓW 
i.stanczuk@pracownik.akademia.mil.pl

AMBASADOR KIERUNKU STUDIÓW 
p.zajac@pracownik.akademia.mil.pl

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje za-
interesowania w dziedzinie prawa i chcieliby związać swoją 
przyszłość w zawodach prawniczych z zakresu szeroko rozu-
mianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym 
finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz pra-
wa lotniczego i kosmicznego.

Absolwenci mogą wybrać ścieżkę kariery prawniczej  
i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych 
na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziow-
ską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyploma-
tyczno-konsularną lub rzecznikowską. Jednocześnie 
są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w ad-
ministracji rządowej, samorządowej i administracji 
europejskiej. 
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Akademia Sztuki Wojennej daje możliwość wyjazdu na studia lub praktyki zagraniczne w ramach Programu  
  Erasmus+. Studenci mogą wybrać jedną z kilkudziesięciu uczelni lub instytucji w Unii Europejskiej lub państwach 

stowarzyszonych z programem. Wśród naszych partnerów są zarówno uczelnie cywilne, jak i wojskowe. 

1) Miesięczne kwoty stypendium dla uczestnika Programu Erasmus+.
2) Miesięczne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla studentów pobierających stypendium socjalne w ASzWoj.

Skorzystaj ze swojej szansy 
i zmień swoje życie z Programem Erasmus+!

UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS+ERASMUS+  
TO NIE TYLKO NAUKA

Kilkumiesięczny pobyt za granicą zaowocuje wzbo-
gaceniem Twojego CV, stworzeniem sieci kontak-

tów i przyjaźni międzynarodowych oraz poszerzeniem 
horyzontów. Wyjazdy zagraniczne pozwalają poznać 
inne kultury, nauczyć się tolerancji i poszanowania dla 
różnorodności, ale także dają możliwość zwiedzenia 
dziesiątek ciekawych miejsc oraz rozwijania kompe-
tencji językowych. Dzięki studiom zagranicznym po-
czujesz się jak świadomy Europejczyk, a doświadcze-
nie zdobyte podczas wyjazdów z pewnością zaowocuje 
w Twojej przyszłej karierze naukowej i zawodowej. 

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż  
wiedza ludzka obejmuje cały świat.

LUDWIK PASTEURLUDWIK PASTEUR
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Bezpieczeństwo narodowe

Zarządzanie lotnictwem

protokół dyplomatyczny

Logistyka systemów gospodarczych

Ochrona i bezpieczeństwo 
cyberprzestrzeni

Master of Business 
Administration DEFENSE and SECURITY

Międzynarodowe stosunki wojskowe

Obsługa celna 
w transporcie międzynarodowymZarządzanie zasobami ludzkimi

logistyka wojskowa Wojskowa komunikacja społeczna

Global Affairs and Diplomacy

Zarządzanie 
w organizacjach publicznych

Międzynarodowe prawo  
humanitarne konfliktów zbrojnych

Zarządzanie przedsiębiorstwem 
z branży zbrojeniowej

MBA Security & Critical  
Infrastructure

Przywództwo  
wojskowe i komunikacjazarządzanie kryzysowe

Zarządzanie 
bezpieczeństwem informacji

Zarządzanie i dowodzenie 
w środowisku zautomatyzowanych  
systemów teleinformatycznych

Doskonalenie zawodowe w zakresie  
realizacji programu szkolenia  
w Oddziałach Przygotowania Wojskowego

kierunki  
studiów podyplomowych
2021/2022

Zarządzanie zasobami  
gospodarczo-obronnymi państwa

28 2928 2928

kontakt
tel.: 261 814 438



CERTYFIKOWANE, BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA  
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

KURS JĘZYKOWY STANAG 6001 – POZIOM 2KURS JĘZYKOWY STANAG 6001 – POZIOM 2 
Każdy zainteresowany student może dwukrotnie przystąpić do eksternistycznego egzaminu z języka angielskiego  

według normy STANAG 6001 na poziomie 2 z możliwością jego realizacji w terminie do końca realizowanych studiów.

KURS „BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE”  I „GOSPODARKA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI”KURS „BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE”  I „GOSPODARKA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI”
Dla osób zainteresowanych ochroną środowiska ukończenie kursów daje kwalifikacje  

inspektora ochrony środowiska. 

KURSY „KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I KONTAKTÓW Z MEDIAMI”KURSY „KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I KONTAKTÓW Z MEDIAMI”
Wiedza zdobyta w trakcie kursu pozwala na uczestnictwo w realizacji polityki informacyjnej urzędu,  

firmy lub przedsiębiorstwa.

KURS „ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W DZIALE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ”KURS „ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W DZIALE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ”
Umożliwia poznanie funkcjonowania systemu zarządzania jednostkami organizacyjnymi poprzez wykorzystywanie standar-

dów kontroli zarządczej oraz zdobycia umiejętności opracowywania dokumentów kompetencyjnych i planistycznych.

KURS „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”KURS „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”
Studenci zdobywają wiedzę z prawa zamówień publicznych, potrafią przygotować dokumentację niezbędną  
do przeprowadzenia przetargu publicznego, dokonać oceny złożonych ofert oraz wybrać najkorzystniejszą  

dla zamawiającego.

KURS „INSPEKTORA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO”KURS „INSPEKTORA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO”
Po jego ukończeniu student jest przygotowany do samodzielnego pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa  

teleinformatycznego w jednostce organizacyjnej (bank, urząd, przedsiębiorstwo itp.).

KURS „OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH”, „FUNKCJONOWANIE KANCELARII” KURS „OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH”, „FUNKCJONOWANIE KANCELARII” 
I „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”I „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”

Uprawniają do sprawowania funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, pracownika kancelarii odpowiedzialnej  
za przetwarzanie materiałów niejawnych oraz uzyskania uprawnień inspektora ochrony danych osobowych.
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Krok po kroku:

 ■ odwiedź uczelnię lub porozmawiaj z dowódcą Legii Akademickiej na temat programu
 ■ złóż wniosek w uczelni
 ■ uczęszczaj na zajęcia teoretyczne (on-line oraz organizowane na terenie Akademii)
 ■ realizuj w ramach samokształcenia kursy teoretyczne na platformie e-learningowej
 ■ zalicz pozytywnie egzamin z wiedzy teoretycznej
 ■ odbierz zaświadczenie o ukończeniu części teoretycznej
 ■ złóż w uczelni wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych  

(zaadresowany do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego  
do miejsca zamieszkania)

 ■ odbierz z właściwej do miejsca zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień kartę powołania  
na ćwiczenie wojskowe

 ■ staw się we wskazanej jednostce wojskowej, przejdź pozytywnie szkolenie i złóż przysięgę  
wojskową. Masz możliwość zostać żołnierzem rezerwy: po module podstawowym – szeregowym 
rezerwy, i po module podoficerskim – kapralem rezerwy

Dodatkowe korzyści
Po odbyciu służby każdy otrzyma żołd (stosowne wynagrodzenie). Na 
podstawie złożonego u dowódcy Legii Akademickiej Akademii Sztuki 
Wojennej wniosku można zostać dowódcą drużyny legionistów do ko-
lejnej edycji, nabywając w ten sposób praktyki w dowodzeniu przydat-
ne do szkolenia w module oficerskim.

Praktyki studenckie

Moduł oficerski

Studenci ASzWoj po ukończeniu ćwiczeń wojskowych i przedstawieniu 
aktu mianowania na stopień kaprala zgodnie z regulaminem studiów 
uzyskają zaliczenie praktyki studenckiej.

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, składa się  
z części teoretycznej oraz praktycznej, które są realizowane wyłącznie  
w Akademii Wojsk Lądowych. Po zdaniu egzaminu oficerskiego każdy 
ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. 
Do modułu mogą przystąpić wyłącznie ci, którzy ukończyli moduł pod-
oficerski w trzech poprzednich edycjach. Mogą do niego zapisać się rów-
nież studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są 
podoficerami rezerwy. W roku akademickim 2021/2022 będzie realizo-
wany moduł oficerski.

Członkiem Legii Akademickiej może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, jest studen-
tem (nie tylko ASzWoj), przeszła pozytywnie kwalifikację wojskową lub wyraża gotowość odbycia kwa-

lifikacji wojskowej w trybie ochotniczym oraz nie była karana. Zajęcia Legii Akademickiej odbywają się 
w dni powszednie po południu oraz w weekendy i kończą się w maju, nie kolidują z przygotowaniem do se-
sji egzaminacyjnej. Atutem Legii Akademickiej jest szkolenie w terenie przygotowujące do praktycznych zajęć  
w jednostkach wojskowych. 

legia akademicka
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kontakt
e-mail: j.jarzyna@akademia.mil.pl

tel.: 261 814 533
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/legia-akademicka/
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W          Akademii Sztuki Wojenne dzia-
łają liczne organizacje oraz 

koła naukowe zrzeszające studentów, 
którzy chcą rozwijać swoje zaintere-
sowania oraz pogłębiać różne obszary 
wiedzy. Działalność w organizacjach 
studenckich jest doskonałym sposo-
bem na zdobycie wielu niezbędnych 
umiejętności, m.in. pracy w grupie, 
kierowania zespołem, organizacji cza-
su wolnego i brania odpowiedzialności 
za podjęte decyzje. Osoby należące do 
organizacji mają możliwość rozwijania 
swoich pasji oraz predyspozycji po-
przez udział w ciekawych projektach, 
licznych szkoleniach i konferencjach. 
Akademia, poprzez działalność organi-
zacji, daje studentom duże możliwości  
w planowaniu i rozwijaniu zaintereso-
wań, zawieraniu nowych znajomości  
oraz wytyczaniu drogi kariery zawodo-
wej (aktywnie wspieranej przez akade-
mickie Biuro Karier).

Prężnie działające koła naukowe to 
m.in.: Koło Naukowe Sił i Służb Spe-
cjalnych, Koło Naukowe Studentów 
Logistyki, Lotnicze Koło Naukowe 
Akademii Sztuki Wojennej. Członkowie 
kół dzięki organizowanym spotkaniom  
i seminariom mają możliwość poroz-
mawiania osobiście z przedstawicielami 
środowisk biznesowych oraz osobami 
pracującymi na co dzień w służbach 
specjalnych i wojskowych formacjach 
specjalnych, poznać specyfikę ich za-
wodu i charakter  pracy. Takie kontak-
ty dają możliwość wzbogacania do-
świadczenia związanego ze wspólnymi  
zainteresowaniami. Członkowie Jed-
nostki Strzeleckiej 1313 spotykają się 
poza ASzWoj, żeby  wspólnie ćwiczyć 
i nabywać umiejętności, które pozwa-
lają zdobyć certyfikaty z kursów zwią-
zanych z tematyką tej działalności,  
np. Kurs Ratownika Pola Walki lub Kurs 
Survivalu. W Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu  Akademii Sztuki 
Wojennej działają liczne sekcje Akade-
mickiego Związku Sportowego, np.: 
szermierki, piłki nożnej, piłki siatkowej, 
piłki ręcznej, koszykówki, pływania,  
karate i judo.
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koła naukowe i organizacje studenckie
Studenckie Koło Naukowe „Pogranicznik”

International Student Network

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

Klub Debat Oksfordzkich

Koło Naukowe Komunikacji Strategicznej ASzWoj STRATCOM

Organizacja Studencko-Doktorancka Akademii Sztuki Wojennej „Patriota”

Jednostka Strzelecka 1313

Koło Naukowe Młodych Adeptów Prawa ASzWoj

Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych

Koło Naukowe Studentów Logistyki
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Społeczność studencka i doktorancka posiada 
swoich formalnych przedstawicieli – Uczelnia-

ną Radę Samorządu Studenckiego (URSS) oraz 
Radę Doktorantów (RD). Misją tych organów jest 
ochrona praw, godności oraz interesów studen-
tów i doktorantów Akademii Sztuki Wojennej. Sa-
morządy mogą liczyć na ścisłą współpracę, pomoc  
i wsparcie prorektora ds. studenckich, który nad-
zoruje ich działalność. Szczególnie aktywna URSS 
wspiera działania studentów zrzeszonych w kołach 
naukowych oraz organizacjach studenckich. Kreuje 
życie studenckie poprzez wiele inicjatyw o charak-

terze 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 in-
nych wydarzeń naukowych i kulturalno-rozrywkowych.
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uczelniane rady samorządów
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kontakt
e-mail: urss.aszwoj@akademia.mil.pl



ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 

 ■ stypendium socjalne
 ■ stypendium dla osób niepełnosprawnych         
 ■ zakwaterowanie w Domu Studenckim
 ■ zapomogi

 ■ stypendium rektora
 ■ stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego
 ■ stypendium z Funduszu Motywacyjnego
 ■ zwiększenie stypendium doktoranckiego 
 ■ stypendium doktoranckie
 ■ kredyty studenckie

 ■ stypendia ministra
 ■ inne stypendia pozauczelniane

biuro karier pomoc materialna

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom Akademii Sztuki Wojennej przygotować się do wejścia na rynek 
pracy i skutecznie na nim funkcjonować. Prowadzi różne formy doradztwa personalnego, rozwoju kompeten-

cji miękkich, poradnictwa zawodowego. Wspiera w pisaniu dokumentów aplikacyjnych czy w przygotowaniu się  
do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji prowadzi działania w zakresie szeroko rozumianej 
pomocy socjalno-bytowej dla studentów i doktorantów. Wszystkie świadczenia przyznawana są na wniosek 

osoby zainteresowanej, wnioski przyjmowane są zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

Biuro Karier to miejsce dla każdego studenta i absolwenta,  
który chce zrobić coś więcej dla siebie i swojej przyszłości
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aktywność kluczem 
do sukcesu

doradztwo zawodowe

spotkania z pracodawcami kursy i szkoleniaoferty staży praktyk i pracy

badanie kompetencjiwłasna firma

indywidualne konsultacjesamorealizacja
KREDYTY STUDENCKIE KREDYTY STUDENCKIE 
Student lub doktorant, który nie ukończył 
30. roku życia i jest w trudnej sytuacji ma-
terialnej, może ubiegać się  o kredyt stu-
dencki udzielany przez instytucję kredytu-
jącą (Bank Gospodarstwa Krajowego). Dla 
osób, które mieszczą się co najmniej w 10% 
najlepszych absolwentów, bank umarza 
nawet do 50% kredytu.

ZAKWATEROWANIE W DOMU ZAKWATEROWANIE W DOMU 
STUDENCKIM „PARTYZANT”STUDENCKIM „PARTYZANT”
Studenci i doktoranci Akademii Sztuki 
Wojennej mają możliwość zamieszkania  
w Domu Studenckim „Partyzant” znajdu-
jącym się na terenie uczelni. Do dyspozycji 
jest 196 miejsc w pokojach 1-, 2-, 3-oso-
bowych. Dwupiętrowy budynek prze-
znaczony jest wyłącznie dla studentów 
i doktorantów, którzy mogą korzystać,  
m.in. z bezpłatnego wi-fi, sali telewizyjnej, 
kuchni, pralek na żetony.

e-mail: wssid@akademia.mil.pl
tel.: 261 813 876, 261 814 166

e-mail: m.zeniuk@akademia.mil.pl
tel.: 261 813 454

e-mail: j.zagdanska@akademia.mil.pl
tel.: 261 814 770

kontakt
e-mail: biurokarier@akademia.mil.pl

tel.: 261 813 332
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