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WSTĘP 

Nie oczekuj tego co przyniesie Ci 
przyszłość, ukształtuj ją tak,  
by spełniła twoje oczekiwania.  

 

Akademia Sztuki Wojennej oferuje możliwość rozwoju twojej osobowości, 

indywidualnych umiejętności, wiedzy oraz zdolności do tego, by kształtować swoje życie w 

myśl powyższej zasady. Studia w uczelni możesz uzupełnić o te obszary wiedzy, które 

wychodzą poza programy nauczania. Rozwijając swoje zdolności intelektualne, pasje 

możesz je wykorzystać w dedykowanych tobie przedsięwzięciach. Koła naukowe 

i organizacje studenckie dadzą możliwość nie tylko uzyskania dodatkowych wiadomości, 

lecz także sprofilowania wiedzy w zakresie przyszłej pracy zawodowej.  

Rozwijając swoją osobowość, wiedzę, zdolności językowe oraz kompetencje społeczne 

możesz skorzystać z programu studiów oferowanych  w ramach Erasmus+. Ponadto, wziąć 

udział w studiach w jednej z szesnastu uczelni partnerskich Akademii Sztuki Wojennej. Ta 

forma zdobywania wiedzy pozwala także na poznanie nowych miejsc oraz ciekawych ludzi. 

Nie bez znaczenia jest skorzystanie z oferty praktyk w jednym z dwudziestu państw 

położonych na kontynencie europejskim oraz jego pobliżu. Wpisanie do swojego CV tego 

rodzaju studiów oraz praktyk będzie niewątpliwym atutem w podjęciu przyszłej pracy 

zawodowej. 

Nie pozostawaj biernym w swojej aktywności sportowej. Skorzystaj z oferty Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu w jednej z jedenastu dedykowanych tobie sekcji. Bez 

wątpienia rozwiniesz swoją kondycje i zamiłowania.   

Doskonaląc swoje zdolności lingwistyczne korzystaj z oferty Studium Języków Obcych 

zdając egzaminy ze znajomości języka angielskiego według STANAG 6001 certyfikowane 

w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego stwórz dodatkowy atut w postaci wiedzy oraz 

umiejętności naukowych, które możesz wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.  

Skorzystaj z oferty Wydziału Kształcenia na Odległość oraz zaangażuj się w aktywność 

oferowaną przez wydział wychowawczy i jego ofertę kulturalną. Uzupełni ona twoje 

zainteresowania poznawcze. Pamiętaj przy tym by wykorzystać bogate zasoby wiedzy 

zgromadzone w bibliotece głównej. Nie pozostawaj bierną osobą, ubiegaj się o stypendia 

oferowane przez Akademię Sztuki Wojennej oraz podmioty, z którymi współpracuje 

uczelnia. Dodatkowe środki na twoim rachunku bankowym są zawsze czymś miłym, kiedy 

możesz z nich skorzystać. Najłatwiejszym, a zarazem wymagającym trudu zaangażowania 

w studia jest uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.  

 

Z życzeniami realizacji pasjonujących studiów, poznawania nowych obszarów wiedzy, 

miejsc, nabywania przydatnych umiejętności, zawiązywania interesujących przyjaźni 

 
Prorektor ds. studenckich 
prof. dr. hab. Jarosław Gryz 
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1. INICJATYWY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO  

1.1. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 

 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Akademii Sztuki 

Wojennej jest organizacją skupiającą delegatów z wydziałowych rad Samorządu Studentów 

oraz Rady Mieszkańców Domu Studenta „Partyzant”.  

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego  ma również na celu ochronę praw, godności 

i interesów studentów Akademii, integrację społeczności akademickiej, promowanie 

kultury, a także reprezentowanie studentów ASzWoj na wyjazdach, konferencjach 

i spotkaniach studenckich. URSS wspiera także działania kół naukowych oraz organizacji 

studenckich.  

Do kompetencji URSS należy: 

− podejmowanie uchwał określających kierunki działania URSS ASzWoj; 

− uchwalanie Kodeksu etyki studenta ASzWoj i dokonywanie zmian w jego treści; 

− podejmowanie działań dla zaspokojenia socjalno-bytowych, zdrowotnych 

i kulturalnych potrzeb studentów; 

− współdecydowanie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń 

pomocy materialnej, a także stypendiów dla studentów;  

− sprawowanie kontroli nad działalnością innych organów Samorządu Studenckiego; 

− wyrażanie opinii społeczności studenckiej i kierowanie wniosków do organów 

Akademii w istotnych dla niej sprawach. 

Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci. Uczelniana Rada Samorządu 

Studenckiego ASzWoj reprezentuje studentów na forum Akademii i poza nią. 

W ciągu roku akademickiego URSS organizuje wiele przedsięwzięć, które przygotowuje 

wspólnie z władzami uczelni. Są to między innymi szkolenia i warsztaty, ale także imprezy 

studenckie, m.in.: Międzywydziałowa Bitwa Mikołajkowa, Wybory MissMistera ASzWoj, 

Juwenalia, Gra Terenowa i wiele innych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.  I tak:  

− Bitwa Mikołajkowa (grudzień) – jednym z dużych projektów przygotowanych 

z okazji Mikołajek, nadzorowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów, jest 

Bitwa Mikołajkowa. W poprzednich edycjach podczas Bitwy rywalizowały ze sobą 

wydziały naszej Uczelni. W tym roku URSS chce spróbować czegoś nowego i do 

współzawodnictwa zaangażować także kadrę nauczycielską Uczelni. Rywalizacja będzie 

odbywać się w wybranej dyscyplinie sportowej. Już w grudniu studenci będą mieć szansę 

zmierzyć się ze swoimi profesorami, których na co dzień widzą zza uczelnianej ławki;  
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− Wybory MissMister ASzWoj (kwiecień) to coroczne wydarzenie organizowane 

przez URSS ASzWoj, któremu towarzyszy Gala Finałowa Wyborów MissMistera ASzWoj. 

Studenci od kwietnia zgłaszają kandydatury osób, które ich zdaniem powinny wziąć udział 

w walce o tytuł Najpiękniejszej i Najprzystojniejszego Studenta ASzWoj; 

− Juwenalia ASzWoj (maj) są największą imprezą organizowaną przez URSS ASzWoj. 

Wydarzenie odbywające się w maju wymaga ogromu pracy i jest planowane kilka miesięcy 

przed samą imprezą. URSS ASzWoj dołoży wszelkich starań, aby gwiazdy zaproszone na 

to święto zadowoliły każdego ze studentów. Juwenalia to jednak nie tylko jeden dzień 

koncertów i świętowania, to cały tydzień odbywających się wydarzeń kulturalnych, 

integracji;  

− ASzWoj Challenge IV – to czwarta edycja Gry terenowej ASzWoj Challenge, w której 

rok temu wzięło udział 18 drużyn. Uczestnicy gry muszą zmierzyć się z zagadkami 

przygotowanymi przez wolontariuszy i URSS ASzWoj. I edycja gry już podczas pierwszego 

zadania okazała się dla uczestników sporym wyzwaniem, które jak się okazało wzbudziło 

wśród nich ducha rywalizacji. ASzWoj Challenge, jako gra terenowa pozwala na poznanie 

nie tylko terenu Uczelni, ale także całej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. 

Do pozostałych inicjatyw URSS należy m.in.: 

− sprzedaż bluz z logiem Akademii. URSS specjalnie na życzenie studentów może 

przygotować ofertę sprzedaży bluzy z nadrukiem. Możliwość zakupu ww. bluz z reguły 

cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród studentów i pracowników;  

Natomiast Rada Mieszkańców Domu Studenckiego „Partyzant” podejmuje działania 

i inicjatywy dotyczące mieszkańców Domu Studenckiego. Do działań tych oprócz 

nadzorowania przestrzegania przez studentów przepisów o zakwaterowaniu, możemy 

zaliczyć organizację: turnieju tenisa stołowego, grilli, wieczorów filmowych, konkursu 

„Mistrz smaku”, wigilii czy wieczoru sylwestrowego. 

1.2. Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego 

Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego (WRSS) wykonują zadania powierzone im 

przez URSS na szczeblu wydziału.  W Akademii Sztuki Wojennej działają trzy wydziałowe 

rady Samorządu Studenckiego: 

− Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego,  

− Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, 

− Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Wojskowego. 

Celem funkcjonowania wydziałowych rad Samorządu Studenckiego jest usprawnianie 

działań wydziałów w sprawach dotyczących studentów. Student, który chce podzielić się 

swoim pomysłem, opinią, ma jakieś uwagi lub problem ma możliwość zgłoszenia się do 

przedstawicieli WRSS.  
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2. KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE 

2.1. Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych 

 

Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych (KNSiSS) zrzesza 

studentów oraz doktorantów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i 

zainteresowania z zakresu sił i służb specjalnych. Dzięki 

organizowanym seminariom i spotkaniom z ciekawymi ludźmi 

członkowie KNSiSS koła mają możliwość porozmawiać osobiście 

z osobami służącymi na co dzień w służbach specjalnych i 

wojskowych formacjach specjalnych, poznać ich prace i ich własne życiowe doświadczenia 

związane z siłami i służbami specjalnymi. Wiedza nabyta przez studentów i doktorantów 

w ramach zajęć koła naukowego stanowi bazę do ich dalszego rozwoju edukacyjnego oraz 

zawodowego w obszarach szczególnych osobistych zainteresowań. Oprócz aktywnej 

działalności na terenie uczelni, KNSiSS uczestniczy w konferencjach tematycznych oraz 

wyjazdach związanych z naszym obszarem zainteresowań, takich jak wyjazd do Jednostki 

Specjalnej GROM, czy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Dzięki takiego 

rodzaju działaniom, każdym członek działający w Kole ma możliwość poznania bliżej 

działanie formacji sił i służb specjalnych.  

Szczegóły: https://www.facebook.com/KNSiSSASW/. 

2.2. Koło Naukowe Studentów Logistyki  

Koło Naukowe Logistyki (KLSN) prowadząc swoją działalność 

stwarzają warunki do pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki, 

ekonomii oraz zarządzania. Co miesiąc, współpracując z 

przedstawicielami środowisk biznesowych z branży TSL, organizują 

wykłady otwarte w ramach Akademii Menedżera Logistyki. 

Członkowie KNSL biorą udział w projektach badawczych, 

rozwiązywaniu „case studies”, uczestniczą w prowadzonych badaniach naukowych, a także 

lokalnych i ogólnopolskich akcjach wolontariackich. Flagowym projektem Koła jest 

organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Logistyka a Bezpieczeństwo”.  

Szczegóły: knslaon@gmail.com.  

https://www.facebook.com/KNSiSSASW/
mailto:knslaon@gmail.com


10 

2.3. Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego  

Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego 

(KNSBN) to jedna z najstarszych organizacji studenckich 

funkcjonujących w Akademii. W ich szeregach znajdują się 

studenci, którzy chcą poszerzać wiedzę w zakresie nauk 

o bezpieczeństwie. Głównym celem koła jest stworzenie 

warunków do samodoskonalenia się studentów, poprawianie 

i ulepszanie metod pracy naukowej członków oraz popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie 

narodowym. Koło gwarantuje swoim członkom:  

− zawarcie nowych znajomości z ludźmi dzielącymi podobne zainteresowania, 
− branie udziału w konferencjach naukowych i seminariach, 

− publikowanie własnych artykułów w publikacjach pokonferencyjnych,  

− zdobywanie wiedzy i wielu informacji z zakresu bezpieczeństwa.  

Szczegóły: wayroy11@vp.pl. 

2.4. Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej 

Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej (LKN) 

to organizacja zrzeszająca studentów kierunków lotniczych 

studiujących w Akademii Sztuki Wojennej.  

Działalność Koła skupia się na problematyce związanej ze 

szkoleniami lotniczymi, kierowaniem organizacjami 

lotniczymi, organizacją imprez lotniczych oraz uczestnictwem 

w sportach lotniczych. Głównymi celami Koła jest: 

− organizacja i koordynacja inicjatyw i przedsięwzięć naukowych, społecznych, 

kulturalno-rozrywkowych studentów ASzWoj, 

− tworzenie akademickich środowisk wspólnych zainteresowań i działalności 

kulturalnej, naukowej i społecznej, 

− propagowanie i rozwijanie etyki zawodowej członków LKN, 

− upowszechnianie wiedzy na tematy lotnicze, militarne i techniczne, 

− umożliwienie członkom LKN zdobywania przewag konkurencyjnych na rynku 

pracy, 

− wspieranie samokształcenia studentów, 

− udział w lotniczych zawodach sportowych. 

Szczegóły: https://www.facebook.com/lknaszwoj/.  

mailto:wayroy11@vp.pl
https://www.facebook.com/lknaszwoj/
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2.5. Koło Naukowe Prakseologii i Efektywności Zarządzania 

Koło Naukowe Prakseologii i Efektywności Zarządzania 

(KNPiEZ) liczy obecnie około 50 czynnych członków. Koła ma na celu 

uświadomienie naszym podopiecznym czym charakteryzuje się 

sprawne, jak i efektywne zarządzanie, co i w jaki sposób musimy coś 

zrobić, aby osiągać planowany cel i być zadowolonym z efektów prac. 

W celu realizacji postawionych zadań członkowie organizacji 

spotykają się minimum raz w miesiącu oraz organizują grupowe wyjazdy na tematyczne 

konferencje lub do różnorodnych firm, aby poznać proces zarządzania od strony 

praktycznej. 

2.6. Jednostka Strzelecka 1313  

Jednostka Strzelecka 1313 jest organizacją proobronną. Jej celem 

jest działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 

szerzenie patriotyzmu, braterstwa oraz przygotowywanie młodzieży 

do służby w formacjach mundurowych RP. Członkowie organizacji 

spotykają się w terenie, aby wspólnie ćwiczyć, nabywać nowe 

umiejętności i doświadczenie. Uczestniczą w różnego rodzaju 

szkoleniach i kursach, o ukończeniu których otrzymują stosowne 

zaświadczenia. Strzelcy uczestniczą w zorganizowanych na terenie Akademii seminariach z 

weteranami oraz czynnymi żołnierzami Wojska Polskiego RP, którzy z radością dzielą się 

nabytymi podczas służby doświadczeniami.  Członkowie organizacji mają możliwość 

uzyskania certyfikatów z kursów związanych z tematyką ich działalności, tj.: Kurs Piechoty, 

Kurs Ratownika Pola Walki oraz Kurs Survivalu.  

Szczegóły: http://js1313.pl/.  

2.7. International Student Network War Studies University 

Mottem organizacji International Student Network War 

Studies University jest „Studenci pomagają studentom”. 

Członkowie organizacji starają się działać według tego motta, 

pomagając zagranicznym studentom, którzy studiują w 

Akademii w ramach programu Erasmus+. Pomagają od 

początku ich przyjazdu do wyjazdu. Zajmują się opieką nad 

zagranicznymi studentami, organizacją dla nich eventów i imprez w ścisłej współpracy z 

Biurem Programu Erasmus+. 

Jesteś kontaktowy i pragniesz zdobyć doświadczenie międzynarodowe tu na miejscu? 

Być może podczas studiów planujesz wyjechać na wymianę Erasmus+? A może po prostu 

chcesz podszkolić swój angielski? Jeśli tak to jest to idealna okazja do tego, że zrealizować 

te wszystkie rzeczy lub jedną! 

http://js1313.pl/
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Szczegóły: https://www.facebook.com/pg/ISNASzWoj/. 

2.8. Koło Naukowe Obronni ASzWoj 

Zgodnie z dewizą „Sapere aude – odważ się być mądrym”, za misję 

Koła Naukowego Obronni ASzWoj założyciele organizacji obrali 

poszerzanie wiedzy oraz świadomości na temat obronności wśród 

studentów, promowanie postaw patriotycznych, integrację 

pasjonatów Sił Zbrojnych RP, rozwój oraz samodoskonalenie. Swoją 

działalność opierają na organizacji cyklicznych seminariów, szkoleń na 

obiektach wojskowych i cywilnych (tj. przykoszarowe place ćwiczeń, 

strzelnice itp.), wyjazdach terenowych, podróżach studyjnych, spotkaniach z osobami 

związanymi ze światem obronności oraz integracją pasjonatów sił zbrojnych. Oferta Koła 

skierowana jest bezpośrednio do studentów Akademii Sztuki Wojennej. Współpraca w Kole 

to nie tylko działalność naukowa, podróże studyjne, spotkania seminaryjne to również 

możliwość rozwoju swoich zainteresowań i pasji oraz przygoda, którą z pewnością każdy 

student będzie wspominać po zakończeniu studiów. 

Szczegóły: https://www.facebook.com/obronni/.  

2.9. Sekcja Fechtunku Szablą Polską 

Sekcja Fechtunku Szablą Polską powstała w maju 2017 r. jako 

organizacja studencko-doktorancka. Stawia sobie za główny cel 

pielęgnowanie tradycji, historii oraz chwały oręża polskiego. 

Członkowie organizacji szkoleni są przez instruktorów 

z Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą co pozwala nam 

zapoznać się ze wspaniałymi tradycjami oręża, które zostało 

sprowadzone z Węgier do Polski przez Stefana Batorego.  

Instruktorzy zajmują się nauczaniem wojskowej szermierki szablą według metody 

elitarnego Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli 

Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego, który dzięki działaniom László Borsody’ego 

ukształtował współczesną metodologie nauczania szermierki. Do najbardziej znanych 

fechmistrzów i szermierzy należą m.in: Tibor Pézsa, János Kevey, Kazimierz Laskowsk, Jerzy 

Pawłowski. 

Szczegóły: www.facebook.com/SFSPASzWoj.  

2.10. Klub Debat Oksfordzkich  

Klub Debat Oksfordzkich Akademii Sztuki Wojennej powstał w marcu 2017 r. 

z inicjatywy studentów i doktorantów Akademii Sztuki Wojennej. Celem organizacji jest 

przede wszystkim organizowanie debat oksfordzkich dotyczących bezpieczeństwa 

narodowego, międzynarodowego i obronności oraz rozwój zainteresowań naukowych 

https://www.facebook.com/pg/ISNASzWoj/
https://www.facebook.com/obronni/
http://www.facebook.com/SFSPASzWoj
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i stwarzanie członkom organizacji warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk 

o bezpieczeństwie i obronności, popularyzacja działań mających na celu poszerzanie 

wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, międzynarodowym i obronności, przygotowywanie 

członków organizacji do wystąpień publicznych, nauki skutecznej argumentacji 

i kontrargumentacji.  

Członkowie Klubu organizują i występują w debatach, reprezentują Akademię na 

zewnątrz, tj. na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i turniejach debat, 

uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, organizują także szereg inicjatyw naukowych 

w murach samej Akademii. 

Szczegóły: https://www.facebook.com/KlubDebatASzWoj/. 

https://www.facebook.com/KlubDebatASzWoj/
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3. PLANOWANIE ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ − BIURO KARIER 

Biuro Karier ASzWoj bezpłatnie 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 

kompetencji miękkich, poradnictwo zawodowe. Wspiera 

w napisaniu dokumentów aplikacyjnych, czy 

w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.  

Główne zadania realizowane przez Biuro Karier to:  

− doradztwo personalne; 

− nawiązywanie współpracy z instytucjami, firmami, organizacjami w celu prezentacji 

oferty skierowanej do studentów i absolwentów uczelni wyższych;  

− udostępnianie aktualnych ofert wolontariatu, staży, praktyk zawodowych i pracy;  

− udostępnianie bieżących informacji o zmianach na rynku pracy;  

− pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca 

pracy, praktyki oraz staże zawodowe; 

− organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji pomagających zdobyć 

umiejętności potrzebne do aktywnego i skutecznego wejścia na rynek pracy; 

− bieżąca współpraca z partnerami. 

Biuro Karier to miejsce dla każdego, kto chce zrobić coś więcej dla siebie i swojej 

przyszłości. Biuro Karier w ostatnim roku w celu pozyskania oferty praktyk, staży i pracy 

dla studentów i absolwentów podjęło współpracę z wieloma pracodawcami i instytucjami. 

Biuro Karier wciąż poszerza swoją ofertę. Na bieżąco na stronach biura pojawiają się nowe 

porozumienia. Wejdź i sprawdź interesujące dla ciebie oferty.  

Szczegóły: https://www.facebook.com/Biuro KarierASzWoj/, http://rembridge.pl/ misja-i-

zadania/; http://rembridge.pl/biuro-karier/ oferty-pracy/. 

https://www.facebook.com/Biuro%20KarierASzWoj/
http://rembridge.pl/%20misja-i-zadania/
http://rembridge.pl/%20misja-i-zadania/
http://rembridge.pl/biuro-karier/%20oferty-pracy/


15 

3.1. OFERTY STAŻY I PRAKTYK 

LEROY MERLIN 

Stanowisko: stażysta.  

Wymagania: student lub absolwent studiów kierunków (ekonomicznych. 

Logistycznych lub pokrewnych), wiedza na temat rozwój rynku w tym obszarze, 

umiejętności analizy i interpretacji danych tak aby na ich podstawie wyciągnąć wnioski, 

efektywna i sprawna komunikacja z innymi, znajomość języka francuskiego (dodatkowy 

atut).  

 

 

 

BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 

Stanowisko: stażysta. 

Wymagania: znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu 

MS Office, komunikatywność, sumienność, jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi 

na piśmie i w mowie, punktualność. 

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

Stanowisko: praktykant. 

Ponad 50 miejsc w oddziałach: 

− Administracyjnym (Warszawa), 

− Wojewody (Warszawa), 

− Skarbu Państwa i Nieruchomości (Warszawa), 

− Infrastruktury (Radom), 

− Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego (Warszawa), 

− Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego (Warszawa), 

− Spraw Cudzoziemców (Warszawa), 

− Spraw Obywatelskich (Warszawa). 
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3.2. Oferty pracy 

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 

1. Stanowisko: analityk  

Zadania: rozpoznawanie zagrożeń dla interesu ekonomicznego państwa, prowadzenie 

analiz strategicznych dotyczących zagadnień należących do ustawowej właściwości służby  

i przedstawianie ich wyników kierownictwu służby oraz władzom państwa, udział w 

tworzeniu tematycznych baz danych i zasilaniu ich informacjami, współpraca z 

funkcjonariuszami innych pionów CBA. 

 

2. Stanowisko: analityk kryminalny. 

Zadania: wykonywanie złożonych i wielowątkowych analiz zjawisk i zagrożeń 

dotyczących skomplikowanych, wielowątkowych mechanizmów o rozległym zasięgu 

terytorialnym oraz zawiłych powiązaniach osobowych lub kapitałowych; ścisła współpraca 

i wsparcie merytoryczne funkcjonariuszy Biura wykonujących czynności operacyjno-

śledcze i kontrolne, w celu identyfikowania nieoczywistych związków pomiędzy 

informacjami dotyczącymi przestępstw lub nieprawidłowości oraz innymi danymi; 

przetwarzanie informacji i danych masowych, w tym za pomocą dedykowanych dla 

organów ścigania systemów bazodanowych; sporządzanie dokumentacji z 

przeprowadzonych analiz, z wykorzystaniem wizualizacji informacji. 

 

3. Stanowisko: analityk prawny. 

Zadania: analiza projektów legislacyjnych i formułowanie propozycji zmian, 

rozpoznawanie zagrożeń korupcyjnych i zagrożeń dla interesu ekonomicznego państwa w 

procesie stanowienia prawa, realizacja rządowych strategii antykorupcyjnych, współpraca 

z funkcjonariuszami innych pionów CBA. 

 

4. Stanowisko: infobroker. 

Zadania: wyszukiwanie informacji w źródłach otwartych i bazach danych, udział w 

tworzeniu tematycznych baz danych i zasilaniu ich informacjami, współpraca z analitykami 

CBA i funkcjonariuszami innych pionów służby. 
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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Stanowisko: starszy specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych. 

Zadania: prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie 

projektów decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach dotyczących 

stwierdzonych naruszeń przepisów prawa w zakresie telekomunikacji; przygotowywanie 

projektów stanowisk merytorycznych w odpowiedzi na skargi wniesione do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz odwołania wniesione do Sądu 

Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie spraw, 

w których projekty rozstrzygnięć zostały przygotowane przez Wydział; analiza 

wpływających do Departamentu skarg i wniosków z zakresu telekomunikacji w zakresie 

przestrzegania przepisów, decyzji i postanowień; opiniowanie projektów normatywnych 

aktów prawnych, których przedmiot odpowiada zakresowi zadań należących do 

właściwości Departamentu, w szczególności w zakresie prowadzenia postępowań 

pokontrolnych; prowadzenie postępowań w sprawie uchylenia zastrzeżenia przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego dotyczącego informacji, dokumentów lub ich części zawierających 

tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie 

Prawa telekomunikacyjnego; prowadzenie postępowań w sprawie ograniczenia 

pozostałym stronom wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego 

materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie 

chronionych. 

 

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

 

Nabór do służby 

• w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, 
• w Placówce Straży Granicznej Warszawa – Modlin, 
• w Placówce Straży Granicznej w Łodzi, 
• w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy, 
• w Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli, Grupa Zamiejscowa w Radomiu. 

 

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. 

Stanowisko: specjalista w Biurze Bezpieczeństwa. 

Zadania: reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych zaistniałych na dowolnym dworcu 

kolejowym PKP S.A. w kraju - w Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych PKP S.A. 

(całodobowy punkt kontaktowy PKP S.A. w kolejowym systemie zarządzania 

kryzysowego), obsługa systemów bezpieczeństwa zintegrowanych na platformie PSIM 
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(Physical Security Information Management), w tym systemu monitoringu wizyjnego 

(CCTV) oraz systemu kontroli dostępu (SKD), współpraca z Policją, Główną Dyspozyturą 

Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Państwową 

Strażą Pożarną, agencjami ochrony osób i mienia świadczącymi swoje usługi na dworcach 

kolejowych PKP S.A., Strażą Ochrony Kolei, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

krajowymi jednostkami zarządzania kryzysowego (Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, 

wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego itd.) oraz innymi służbami publicznymi, 

udostępnianie materiałów z systemu monitoringu wizyjnego dla organów ścigania i innych 

służb państwowych, na podstawie obowiązujących przepisów, koordynowanie działań 

pracowników agencji ochrony osób i mienia na dworcach kolejowych PKP S.A. w sytuacjach 

nadzwyczajnych na poziomie operacyjnym, praca w systemie równoważnych norm czasu 

pracy (praca w systemie zmianowym). 

.  



19 

4. STUDENCKA WYMIANA ZAGRANICZNA W RAMACH  
UCZELNI PARTNERSKICH  

Austria 

MILITÄRAKADEMIE – FACHHOCHSCHUL-BACHELORSTUDIENGANG  
MILITÄRISCHE FÜHRUNG 

Kraj/miasto: Wiener Neustadt/Austria  

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie, nauki o bezpieczeństwie  

Mobilność: I–II stopień – 5 osób  

Bułgaria 

VISSHE TRANSPORTNO UCHILISHTE  

Kraj/miasto: Bułgaria/Sofia 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie 

Mobilność: I–II stopień – 4 osoby  

VARNA FREE UNIVERSITY „CHERNORIZETS HRABAR” 

Kraj/miasto: Bułgaria/Varna 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: Stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo, prawo 

Mobilność: I–II stopień – 4 osoby  

NATIONAL MILITARY UNIVERSITY V. LEVSKI 

Kraj/miasto: Bułgaria/Veliko Trnowo 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie, marketing i zarządzanie, nauki 

humanistyczne, administracja publiczna, nauki społeczne, nauki polityczne, ekonomia, 

stosunki międzynarodowe, europeistyka 

Mobilność: I–II stopień – 8 osób  
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UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY 

Kraj/miasto: Bułgaria/Sofia 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie, ekonomia 

Mobilność: I–II stopień – 4 osoby 

D. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS 

Kraj/miasto: Bułgaria/Svishtov 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie, ekonomia  

Mobilność: I–II stopień – 4 osoby 

NEW BULGARIAN UNIVERSITY  

Kraj/miasto: Bułgaria/Sofia 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: Bezpieczeństwo 

Mobilność: I–II stopień – 4 osoby 

Belgia 

UNIVERSITÉ DE LIÈGE  

Kraj/miasto: Liège/Belgia 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele w roku 2020/2021  

Kierunki studiów: nauki społeczne, nauki polityczne 

Mobilność: I–II stopień – 2 osoby  

Chorwacja 

UNIVERSITY OF DUBROVNIK  

Kraj/miasto: Chorwacja/Dubrovnik 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: nauki społeczne, biznes i zarządzanie  

Mobilność: I–II stopień – 2 osoby  
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POLYTECHNIC OF MEĐIMURJE IN ČAKOVEC 

Kraj/miasto: Chorwacja/Cakovec 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: logistyka, zarządzanie, administracja  

Mobilność: I, II stopień – 2 osoby 

ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY CROATIA  

Kraj/miasto: Chorwacja/Dubrovnik 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: zarządzanie, administracja  

Mobilność: I, II stopień – 2 osoby 

Republina Cypryjska/ Cypr 

UNIVERSITY OF NICOSIA  

Kraj/miasto: Nicosia, Cyprus 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: zarządzanie, logistyka, europeistyka, prawo, nauki społeczne, 

nauki polityczne 

Mobilność: I stopień – 4 osoby  

Czechy 

VŠB – TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA (FACULTY OF SAFETY ENGINEERING)  

Kraj/miasto: Czechy/Ostrava–Poruba 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, zarządzanie 

kryzysowe  

Mobilność: I–III stopień – 4 osoby  

COLLEGE OF LOGISTICS (VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY O.P.S.)  

Kraj/miasto: Czechy/Přerov 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: logistyka 

Mobilność: I stopień – 4 osoby 
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UNIVERSITY OF PARDUBICE – FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION  

Kraj/miasto: Czechy/Pardubice 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: logistyka, studia biznesowe  

Mobilność: I stopień – 4 osoby 

UNIVERSITY OF PARDUBICE – JAN PERNER TRANSPORT FACULTY  

Kraj/miasto: Czechy/Pardubice 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: logistyka, studia biznesowe 

Mobilność: I stopień – 4 osoby 

MASARYK UNIVERSITY  

Kraj/miasto: Czechy/Brno 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: nauki polityczne. stosunki międzynarodowe, europeistyka 

Mobilność: I–II stopień – 2 osoby 

TOMAS BATA UNIVERSITY  

Kraj/miasto: Czechy/Zlin 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: stosunki międzynarodowe, europeistyka, inne nauki społeczne 

Mobilność: I–II stopień – 2 osoby  

CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE  

Kraj/miasto: Czechy/Praga – Suchdol 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: Business, administration and law 

Mobilność: I–III stopień – 4 osoby  

UNIVERZITA OBRANY  

Kraj/miasto: Czechy/Brno 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie; nauki społeczne 

Mobilność: I–II stopień – 15 osób  
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Estonia 

ESTONIAN NATIONAL DEFENCE COLLEGE  

Kraj/miasto: Estonia/Tartu 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: bezpieczeństwo, nauki społeczne  

Mobilność: I–II stopień – 3 osoby  

ESTONIAN ACADEMY OF SECURITY SISEKAITSEADEEMIA 

Kraj/miasto: Tallin/Tartu 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: bezpieczeństwo, nauki społeczne  

Mobilność: II stopień – 5 osoby 

ESTONIAN AVIATION ACADEMY 

Kraj/miasto: Estonia/Tartu 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie (lotnictwem)  

Mobilność: II stopień – 2 osoby  

Francja 

BBA INSEEC ECE BORDEAUX CAMPUS:  
CEE SO – ECOLE DE COMMERCE EUROPEENNE BORDEAUX  

Kraj/miasto: Bordeaux/Francja 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: administracja, biznes i zarządzanie  

Mobilność: I stopień – 4 osoby  

ECOLE DE COMMERCE EUROPEENNE  

Kraj/miasto: Francja/Lyon 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie 

Mobilność: I–II stopień – 3 osoby  
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ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MONTPELLIER  

Kraj/miasto: Francja/Montpellier 

Zakres wymiany: studenci do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie 

Mobilność: I stopień – 2 osoby  

Grecja 

UNIVERSITY OF THESSALY  

Kraj/miasto: Volos/Grecja 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: administracja, biznes i zarządzanie  

Mobilność: I stopień – 2 osoby 

Hiszpania 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA 

Kraj/miasto: Cuenca/Hiszpania 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: prawo, inne obszary nauki 

Mobilność: I–II stopień – 2 osoby  

UNIVERSIDAD DE ALMERIA 

Kraj/miasto: Hiszpania/ Almeria 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie; nauki humanistyczne; nauki społeczne 

Mobilność: I–II stopień – 3 osoby  

Litwa 

MILITARY ACADEMY OF LITHUANIA  

Kraj/miasto: Litwa/Wilno 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie; nauki humanistyczne; nauki społeczne  

Mobilność: I–II stopień – 5 osoby  
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Łotwa 

TRANSPORT AND TELECOMUNICATION INSTITUTE  

Kraj/miasto: Ryga/Łotwa 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: zarządzanie lotnictwem, zarządzanie, logistyka 

Mobilność: I–II stopień – 4 osoby  

REZEKNES AUGSTSKOLA 

Kraj/miasto: Łotwa/Rezekne 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie; logistyka, nauki humanistyczne 

Mobilność: I, II stopień – 4 osoby  

DAUGAVPILS UNIVERSITY 

Kraj/miasto: Łotwa 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie; nauki humanistyczne 

Mobilność: I stopień – 4 osoby, II stopień – 0 osób  

Niemcy 

TECHNISCHE UNIVERITAT DRESEDEN  

Kraj/miasto: Drezno/Niemcy 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: zarządzanie lotnictwem, logistyka  

Mobilność: I–II–III stopień – 2 osób  

HELMUT-SCHMIDT-UNIVERSITÄT/UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR 

Kraj/miasto: Hamburg/Niemcy 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: biznes i administracja, historia, prawo administracyjne i unii 

europejskiej, nauki społeczne 

Mobilność: I–II–III stopień – 20 osób  



26 

Macedonia 

INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY  

Kraj/miasto: Macedonia/Skopje 

Kierunki studiów: biznes i administracja, zarządzanie i administaracja, ekonomia 

Mobilność: I–II–III stopień  

Portugalia 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA  

Kraj/miasto: Portugalia/Lizbona 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: administracja, prawo, stosunki międzynarodowe, europeistyka 

Mobilność: I stopień – 5 osób  

ACADEMIA MILITAR  

Kraj/miasto: Portugalia/Lizbona 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: administracja, stosunki międzynarodowe, zarządzanie 

Mobilność: I, II stopień – 3 osoby  

UNIVERSIDADE LUSOFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS  

Kraj/miasto: Portugalia/Lizbona 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: zarządzanie (lotnictwem) 

Mobilność: I–II stopień – 2 osoby  

UNIVERSIDADE DO PORTO 

Kraj/miasto: Portugalia/ Porto 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: stosunki międzynarodowe; europeistyka 

Mobilność: I–II stopień – 2 osoby 

Rumunia 

NATIONAL UNIVERSITY OF POLITICAL STUDIES AND PUBLIC ADMINISTRATION  

Kraj/miasto: Rumunia/Bucharest 
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Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: wszystkie kierunki ASzWoj  

Mobilność: I–III stopień – 5 osób 

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI  

Kraj/miasto: Rumunia/Cluj-Napoca 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: wszystkie kierunki ASzWoj 

Mobilność: I–III stopień – 14 osób 

UNIVERSITY OF ORADEA  

Kraj/miasto: Rumunia/Oradea 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: zarządzanie, europeistyka, stosunki międzynarodowe, ekonomia, 

nauki społeczne, nauki polityczne 

Mobilność: I–III stopień – 8 osób 

HENRI COANDA AIR FORCE ACADEMY  

Kraj/miasto: Rumunia/Brasov 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: zarządzanie, lotnictwo, bezpieczeństwo lotnicze 

Mobilność: I–III stopień – 8 osób 

„NICOLAE BALCESCU” LAND FORCES ACADEMY  

Kraj/miasto: Rumunia/Sibiu 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: zarządzanie, bezpieczeństwo 

Mobilność: I stopień – 4 osoby 
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Słowacja 

ACADEMY OF THE POLICE FORCE IN BRATISLAVA  

Kraj/miasto: Słowacja/Bratislava 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: bezpieczeństwo, admnistracja, zarządzanie, prawo  

Mobilność: I–II stopień – 4 osoby 

UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE  

Kraj/miasto: Słowacja/Kosice 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: Biznes i zarządzanie, administracja, bezpieczeństwo  

Mobilność: I–II stopień – 4 osoby 

THE TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE/TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICACH  

Kraj/miasto: Słowacja/Kosice 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: Biznes i zarządzanie, Marketing i zarządzanie, Nauki społeczne  

Mobilność: I–III stopień – 5 osób  

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL  

Kraj/miasto: Słowacja/Liptovský Mikuláš 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie; nauki humanistyczne; nauki społeczne 

Mobilność: I–II stopień  

UNIVERSITY OF ZILINA  

Kraj/miasto: Słowacja/Zilina 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: Inne nauki inżynieryjne i techniczne 

Mobilność: I–II stopień – 2 osoby  

UNIVERZITA MATEJA BELA  

Kraj/miasto: Słowacja/Bańska Bystrzyca 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie; nauki humanistyczne; nauki społeczne; 

europeistyka 

Mobilność: I–II stopień – 7 osób  
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Słowenia 

UNIVERSITY OF LJUBLJANA  

Kraj/miasto: Słowenia/ Ljubliana 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: nauki społeczne, bezpieczeństwo 

Mobilność: I–II–III stopień – 3 osoby  

UNIVERSITY OF MARIBOR, FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY  

Kraj/miasto: Ljubliana/Słowenia 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021  

Kierunki studiów: nauki społeczne, bezpieczeństwo,  

Mobilność: I–II–III stopień – 4 osoby  

Turcja 

SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY  

Kraj/miasto: Turcja/Isparta 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie, nauki społeczne 

Mobilność: I–II stopień – 2 osoby  

ERCIYES UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE  
SCIENCES,  CIVIL AVIATION MANAGEMENT DEPARTMENT  

Kraj/miasto: Turcja/Kayseri 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: zarządzanie (lotnictwem) 

Mobilność: I–II stopień – 4 osoby  

EGE UNIVERSITY 

Kraj/miasto: Turcja/Bornova – IZMIR 

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie, stosunki międzynarodowe, europeistyka, 

nauki społeczne 

Mobilność: I–II stopień – 6 osób  
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5. SZKOLENIA E-LEARNINGOWE  

Wydział Kształcenia na Odległość (ADL) 

przygotował do dyspozycji studentów pakiet 

szkoleń e-learningowych.  

W ramach kursu wstępnego, w jego skład 

wchodzą: 

− kurs korzystanie z Platformy ILIAS – 

zawierający przegląd podstawowych 

funkcjonalności platformy e-learningowej LMS ILIAS, 

− kurs bezpieczeństwa i higieny pracy – zawierający podstawowe informacje 

z zakresu bhp dla studentów, 

− kurs bezpieczeństwo przeciwpożarowe – zawierający informacje z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, 

− kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – zawiera podstawowe informacje 

z zakresu pierwszej pomocy, 

− kurs korzystania z Biblioteki Głównej – przedstawia zasady wypożyczania książek 

z BG ASzWoj oraz zasady korzystania z czytelni, 

− kurs Erasmus+ – przedstawia charakterystykę programu Erasmus+ oraz 

możliwości jakie mają studenci. 

Studenci na platformie edukacyjnej LMS ILIAS w ramach realizowanych przedmiotów 

mają dostęp do repozytoriów materiałów dydaktycznych przygotowywanych przez 

nauczycieli akademickich. 

Dodatkowo na platformie ogólnodostępnej do dyspozycji studentów są kursy  

on-line z zakresu bezpieczeństwa, obronności i zarządzania. 

Szczegóły: https://ilias.akademia.mil.pl/login.php?expired=true&target=. 

 

https://ilias.akademia.mil.pl/login.php?expired=true&target=
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6. OFERTA SPORTOWA − STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) zachęca do korzystania 

z akademickich obiektów sportowych i to nie tylko podczas programowych zajęć 

z wychowania fizycznego. 

Studium dysponuje bazą sportowo-rekreacyjną, która spełnia potrzeby zarówno 

studentów, jak i pracowników uczelni. Akademicki Ośrodek Sportowy składa się z dwóch 

hal sportowych, nowoczesnej siłowni, basenu, sali sportów walki, stadionu, boiska 

wielofunkcyjnego typu „orlik” oraz gabinetu odnowy biologicznej. 

Niezmiennie od lat dużym zainteresowaniem cieszą się bezpłatne, popołudniowe 

zajęcia sportowe, podczas których studenci mogą skorzystać ze wszystkich dostępnych 

obiektów. 

6.1. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego ASzWoj  

Na ASzWoj prężnie funkcjonuje Klub Uczelniany 

Akademickiego Związku Sportowego Warszawa jako 

jedna z jednostek organizacyjnych AZS Środowiska 

Warszawa. Do zadań Klubu należy między innymi 

organizacja życia sportowego na uczelni oraz 

przygotowywanie studentów do udziału w zawodach środowiskowych i ogólnopolskich.  

Lubisz aktywnie spędzać czas i trenujesz jakiś sport zawodowo, chcesz sprawdzić 

swoje możliwości – to czekamy właśnie na Ciebie. Nie zastanawiaj się i dołącz do Nas. AZS 

to organizacja studencka, która łączy wszystkich tych, którzy kochają sport, wszelką 

aktywność fizyczną. 

Studenci trenujący w sekcjach sportowych AZS są zwolnieni z zajęć programowych 

z wychowania fizycznego.  

Jak do nas dołączyć? Nic prostszego! Po prostu przyjdź na zajęcia z danej sekcji, która 

Cię interesuje i zacznij trenować z nami! 

6.2. Zajęcia sportowe i sekcje Akademickiego Związku Sportowego  

BADMINTON 

Sekcja Badmintona zaprasza wszystkich, którzy grali w badmintona lub wciąż uprawią 

tę dyscyplinę sportu do uczestniczenia w zajęciach sekcji. Akademicka Sekcja Badmintona 

zrzesza kilkunastu zawodników, którzy już od kilku lat z sukcesami występują 

w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza oraz na Akademickich 

Mistrzostwach Polski. 

 

Trener: mgr Tadeusz Kupiecki – tel. 261 813 837 (t.kupiecki@akademia.mil.pl). 
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Terminy treningów: 

− poniedziałek  – godz. 17.00–18.30 – hala nr 1, 

− środa   – godz. 20.00–21.30 – hala nr 1. 

NAUKA PŁYWANIA 

Sekcja Nauka Pływania zaprasza wszystkich, którzy chcą nauczyć się pływać. Pod 

okiem wykwalifikowanych trenerów, każdy uczestnik zajęć będzie mógł zdobyć 

umiejętności pływackie, które będą pomocne w do przyszłej pracy w wojsku, czy policji. 

Trener: mgr Tadeusz Kupiecki tel. 261 813 837 (t.kupiecki@akademia.mil.pl). 

Terminy treningów:  

− poniedziałek      – godz. 16.30–17.00  – basen (nauka), 

PŁYWANIE 

Sekcja Pływacka zaprasza wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności 

pływackie. Nasi zawodnicy startują w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza 

oraz na Akademickich Mistrzostwach Polski. 

Trener:  mgr Wojciech Łuczejko – tel. 261 814 003 (w.luczejko@akademia.mil.pl). 

Terminy treningów: 

− wtorek  – godz. 16.30–17.30 – basen (doskonalenie), 

− czwartek  – godz. 16.30–17.30 – basen (doskonalenie). 

 

PIŁKA KOSZYKOWA 

Sekcja Piłki Koszykowej zaprasza zainteresowanych studentów do uczestnictwa 

w zajęciach. Zawodnicy sekcji w ubiegłym sezonie brali udział w rozgrywkach II ligi 

Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza.  

Mężczyźni 

Trener: mgr Marek Zbyszewski – tel. 261 814 435 (m.zbyszewski@akademia.mil.pl). 

Terminy treningów: 

− wtorek  – godz. 17.00–18.30 – hala nr 1, 

− czwartek  – godz. 17.00–18.30 – hala nr 1. 

Kobiety 

         Trener: mgr Jakub Michalski  - tel. 261 814 124 (j.michalski@akademia.mil.pl) 

Terminy treningów: 

− wtorek  – godz. 15.30–17.00 – hala nr 1, 

− czwartek  – godz. 18.30-20.00 – hala nr 1. 
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PIŁKA NOŻNA 

Sekcja Piłki Nożnej zaprasza wszystkich studentów do czynnego uczestnictwa 

w treningach. Sekcja liczy 30 zawodników, którzy trenują na stadionie i halach sportowych 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Drużyna piłki nożnej występuje w Akademickich 

Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza oraz na Akademickich Mistrzostwach Polski. 

Mężczyźni 

Trener: mgr Paweł Kwiatkowski – tel. 261 813 837 (pawel.kwiatkowski@ akademia. 

mil.pl).  

Terminy treningów: 

− wtorek  – godz. 17.00–18.30 – stadion, hala nr 2, 

− czwartek  – godz. 17.00–18.30 – stadion, hala nr 2. 

 

Kobiety 

Trener: mgr Szczepan Sawicki – tel. 261 814 003 (s.sawicki@ akademia. mil.pl) 

Terminy treningów: 

- środa                - godz. 15.30-17.00 -  hala nr 2 

- czwartek         - godz. 15.30-17.00 – hala nr 2      

 

 

PIŁKA RĘCZNA 

Sekcja Piłki Ręcznej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród męskiej części 

studentów. Na treningi zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani tą formą ruchu 

jak i tych którzy już trenowali piłkę ręczną. Drużynę piłki ręcznej możemy oglądać na 

Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza oraz na Akademickich Mistrzostwach 

Polski. 

Trener: Maciej Skowronek – tel. 605 121 639 (mb.skowronki@wp.pl). 

Terminy treningów:  

− wtorek  – godz. 18.30–20.00 – hala nr 2, 

− czwartek  – godz. 18.30–20.00 – hala nr 2. 

 

PIŁKA SIATKOWA 

Kobiety 

Sekcja Piłki Siatkowej kobiet zaprasza żeńską część społeczności akademickiej do 

podjęcia aktywności i czynnego uczestnictwa w zajęciach. W roku 2012 drużyna 

awansowała do I Ligi Akademickiej i stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc 

w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza oraz w Akademickich 

Mistrzostwach Polski. 

mailto:pawel.kwiatkowski@%20akademia.%20mil.pl
mailto:pawel.kwiatkowski@%20akademia.%20mil.pl
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Trener: ppłk mgr Adam Matyja – tel. 261 813 481/ 504929252 

(a.matyja@akademia.mil.pl) 

Terminy treningów: 

− poniedziałek  – godz. 18.30–20.30 – hala nr 1, 

− środa   – godz. 18:30–20.00 – hala nr 1. 

Mężczyźni 

Sekcja Piłki Siatkowej mężczyzn zaprasza na treningi wszystkich zainteresowanych tą 

formą ruchu studentów. Prosperujący zespół, który w aktualnym sezonie 2019/20 

reprezentuje Akademię na szczeblu I ligii Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza. 

Skład drużyny tworzą doświadczeni zawodnicy, jak również młodzi perspektywiczni 

siatkarze. 

Trener: Marcin Marczak – tel. 261 814 435 (m.marczak@akademia.mil.pl). 

Terminy treningów: 

− poniedziałek  – godz. 17.00–19.00 – hala nr 2, 

− środa   – godz. 17.00–18.30 – hala nr 2. 

 

ZUMBA 

Sekcja idealna dla miłośników tańca oraz fitnesu jednocześnie. Aby uczestniczyć           

w zajęciach wystarczy jedynie zabrać ze sobą energię, uśmiech, butelkę wody i 

ręcznik       – intensywny trening przy dynamicznej muzyce potrafi dać wycisk. 

Trener: mgr Magdalena Kurdej 

Terminy treningów:  

- wtorek             - godz. 18.30-20.00 – hala nr 1, 

- środa                - godz. 17.00-18.30 – hala nr 1. 

 

 

SZACHY 

Sekcje KU AZS, to nie tylko popis umiejętnościami fizycznymi, ale też rozwój  

zdolności logicznego myślenia, którą możesz doskonalić właśnie na zajęciach 

szachowych.   

Trener: ppłk Ryszard Cegłowski  

Terminy treningów:  

- wtorek              - godz. 15.00-16.30 – sala konferencyjna, 

- czwartek          - godz. 15.00-16.30 – sala konferencyjna.  

 

 

SZERMIERKA 

Jedna z najbardziej popularnych i uczęszczana przez wielu studentów sekcja w 

klubie. Zajęcia otwarte są dla wszystkich studentów Akademii, bez względu na płeć                                             
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i doświadczenie (możliwość nauki od 0) – gwarancja profesjonalnego szkolenia i 

sprzętu. 

Trener: Tomasz Kończyło  

Terminy treningów: 

- wtorek             - godz. 20.00-22.00 – hala nr 2,  

-czwartek           - godz. 20.00-22.00 – hala nr 2. 

 

 

TRX 

Trening TRX, to ćwiczenia z masą własnego ciała, do których wykorzytuje się 

specjalny zestaw regulowanych pasów. Sekcja zaprasza wszystkich, którzy chcą 

m.in. wzmocnić swoje ciało i poprawić jego stabilizację.  

Trener: mgr Tadeusz Kupiecki - tel. 261 813 837 (t.kupiecki@akademia.mil.pl). 

Termin treningu:  

- sobota                  - godz. 12.00-13.30 – sala sportów walki. 

 

 

6.3. Harmonogram korzystania z obiektów sportowych SWFiS 

BASEN 

Poniedziałek 

– godz. 06.30–08.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 13.30–14.00 – Kursy językowe 

– godz. 15.30–16.30 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 21.00–22.00 – Studenci WZiD, WBN, WWoj, Studia i Kursy Wojskowe 

Wtorek 

– godz. 06.30–08.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 13.30–14.00 – Kursy językowe 

– godz. 15.30–16.30 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 16.30–17.30 – AZS doskonalenie 

– godz. 21.00–22.00 – Studenci WZiD, WBN, WWoj, Studia i Kursy Wojskowe 

Środa 

– godz. 06.30–08.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 13.30–14.00 – Kursy językowe 

– godz. 15.30–16.30 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 21.00–22.00 – Studenci WZiD, WBN, WWoj, Studia i Kursy Wojskowe 
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Czwartek 

– godz. 06.30–08.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 13.30–14.00 – Kursy językowe 

– godz. 15.30–16.30 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 16.30–17.30 – AZS doskonalenie 

– godz. 21.00–22.00 – Studenci WZiD, WBN, WWoj, Studia i Kursy Wojskowe 

Piątek 

         – godz. 06.30–08.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 15.30–16.30 – Studenci WZiD, WBN, WWoj, Studia i Kursy Wojskowe 

Sobota 

– godz. 08.00–10.00 – Studenci WZiD, WBN, WWoj, Studia i Kursy Wojskowe 

- godz. 14.00-15.00 - Studenci WZiD, WBN, WWoj, Studia i Kursy Wojskowe 

 

HALA SPORTOWA NR 1 

Poniedziałek 

– godz. 15.30–17.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 17.00–18.30 – AZS – Badminton 

– godz. 18.30–20.30 – AZS – Piłka Siatkowa Kobiet 

Wtorek 

– godz. 15.30–17.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 15.30–17.00 – AZS – Piłka Koszykowa(K) 

– godz. 17.00–18.30 – AZS – Piłka Koszykowa(M) 

- godz. 18.30-20.00 – AZS - Zumba 

Środa 

– godz. 15.30–17.00 – Piłka Nożna Kobiet 

- GODZ. 17.00-18.30 - Zumba 

– godz. 18.30–20.00–AZS – Piłka Siatkowa Kobiet 

– godz. 20.00–21.30 – AZS – Badminton 

Czwartek 

– godz. 15.30–17.00 – Piłka Nożna Kobiet 

– godz. 17.00–18.30 – AZS – Piłka Koszykowa(M) 

– godz. 18.30–20.00 – AZS – Piłka Koszykowa(K) 
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HALA SPORTOWA NR 2 

Poniedziałek 

– godz. 15.00–17.00 – Studia i Kursy Wojskowe  

– godz. 17.00–19.00 – AZS – Piłka Siatkowa Mężczyzn 

Wtorek 

– godz. 15.30–17.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 17.00–18.30 – AZS – Piłka Nożna 

– godz. 18.30–20.00 – AZS – Piłka Ręczna 

Środa 

– godz. 15.00–17.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 17.00–18.30 – AZS – Piłka Siatkowa Mężczyzn 

Czwartek 

– godz. 15.30–17.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 17.00–18.30 – AZS – Piłka Nożna 

– godz. 18.30–20.00 – AZS – Piłka Ręczna 

SALA WALKI WRĘCZ 

Sobota 

– godz. 12.00–13.30 – AZS TRX 

SIŁOWNIA 

Poniedziałek 

– godz. 13.00–17.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 17.00–21.00 – Studenci WBN, WZiD i WWoj 

Wtorek 

– godz. 13.00–18.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 17.00-21.00 - Studenci WBN, WZiD i WWoj 

Środa 

– godz. 13.00–17.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 17.00–21.00 – Studenci WBN, WZiD i WWoj 

Czwartek 

– godz. 13.00–18.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 19.00-21.00 - Studenci WBN, WZiD i WWoj 

Piątek 

– godz. 13.00–17.00 – Studia i Kursy Wojskowe 

– godz. 17.00–21.00 – Studenci WBN, WZiD i WWoj 
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Uwaga: Korzystanie z obiektów sportowych odbywa się w ściśle wyznaczonych 

terminach. Wszystkich użytkowników hali i siłowni obowiązuje obuwie zastępcze i ubiór 

sportowy. Na basenie obowiązuje czepek, klapki, strój kąpielowy. 
Szczegóły: https://www.facebook.com/kuazsaszwoj/ oraz www.akademia.mil.pl 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kuazsaszwoj/
http://www.akademia.mil.pl/
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7. KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE  

Studium Języków Obcych ASzWoj (SJO) jest 

komórką organizacyjną realizującą ofertę 

programową Uczelni w zakresie nauczania języków 

obcych.  

Oferuje studentom polskim naukę języka 

angielskiego, niemieckiego, francuskiego 

i rosyjskiego natomiast zagranicznym studentom naukę języka polskiego. 

Studium prowadzi działalność dydaktyczną związaną z kształceniem językowym 

umożliwiającym studentom opanowanie języka obcego na poziomie B2 według 

Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. 

7.1. Egzaminy wg normy STANAG 6001 

Studium Języków Obcych organizuje również kursy dla kadry zawodowej zlecone przez 

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Celem kursów jest doskonalenie 

umiejętności z języków obcych (głównie jęz. angielskiego i rosyjskiego) wraz 

z przygotowaniem do egzaminów resortowych wg STANAG 6001 na poziomach: 

podstawowym (SPJ 1111), średnio zaawansowanym (SPJ 2222) i zaawansowanym (SPJ 

3333). 

Studium Języków Obcych co kilka miesięcy przeprowadza także egzaminy ze 

znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001 na poziomach podstawowym (SPJ 1111) 

oraz średnio zaawansowanym (SPJ 2222) dla chętnych studentów.  

W SJO pracuje wykwalifikowana kadra zapewniająca wysoki poziom nauczania. Zajęcia 

językowe prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych metod i z wykorzystaniem 

najnowszych środków dydaktycznych i multimedialnych. 

Szczegóły: http://www.jednostki.akademia.mil.pl/studium-jezykow-obcych/.  

http://www.jednostki.akademia.mil.pl/studium-jezykow-obcych/
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8. POMOC MATERIALNA 

8.1. Stypendia akademickie 

Studenci wnioski o świadczenia z Funduszu 

Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów mogą 

składać w Wydziale Spraw Studenckich, Doktoranckich 

i Promocji (bud. 94) od wtorku do czwartku.  

Piątki przeznaczone jest dla doktorantów, natomiast 

poniedziałek zarezerwowany jest na pracę własną 

wydziału. 

STYPENDIUM SOCJALNE 

Wnioski o stypendium socjalne można składać przez cały rok akademicki 

(stypendium socjalne jest przyznane od miesiąca złożenia wniosku). Wnioski są 

przyjmowane w bud. 94, pokój 22 (tel. 261-813-876, 261-814-166) w dniach: 

− wtorek                8.00–13.00,  

− środa     8.00–13.00, 

− czwartek    8.00–13.00.  

Szczegóły: http://rembridge.pl/stypendium-socjalne/.  

Krok 1. Należy pobrać za strony i wypełnić wniosek o przyznanie stypendium 

socjalnego oraz wniosek z numerem rachunku bankowego. 

Krok 2. Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć poniższe dokumenty: 

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu, bądź ich 

braku za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku. 

2. Oświadczenie musi zostać wypełnione przez studenta. 

3. Dokument potwierdzający wysokość wszystkich składek zdrowotnych za 

rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku (np. zaświadczenie z 

ZUS lub KRUS). 

4. Prowadzenie działalności gospodarczej:  

a) prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych – zaświadczenie 

z Urzędu Skarbowego potwierdzające prowadzenie działalności na zasadach ogólnych;  

b) prowadzenie działalności na zasadach zryczałtowanych lub karcie 

podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu z działalności 

gospodarczej w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, 

c) nieprowadzenie działalności – oświadczenie o nieprowadzeniu działalności 

gospodarczej. 

5. dodatkowe dokumenty w innych sytuacjach losowych: 

− posiadanie dochodu w rodzinie studenta wynoszącego mniej niż 528 zł na 

jednego członka w rodzinie - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o 

sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny. 

file:///C:/Users/Jarek/AppData/Local/Temp/Szczegóły:
http://rembridge.pl/stypendium-socjalne/
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_10/wniosek-o-stypendium-socjalne-3-10.doc
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_10/wniosek-o-stypendium-socjalne-3-10.doc
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-numerze-konta.pdf
http://rembridge.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wzór-zaświadczenia-z-US-o-działalności-gospodarczej.pdf
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/oswiadczenie-o-nieprowadzeniu-dzialalnosci.pdf
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/oswiadczenie-o-nieprowadzeniu-dzialalnosci.pdf
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− posiadanie gruntów rolnych – zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o 

posiadaniu gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach fizycznych i 

przeliczeniowych (zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o 

wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 

przeliczeniowego wynosi 2715 zł); 

− zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna – zaświadczenie z 

Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, ewentualnym przyznaniu zasiłku/ 

stypendium w kwocie netto z informacją o okresie jego pobierania; 

− posiadanie rodzeństwa nieprzekraczającego 7. roku życia – akty urodzenia;  

− posiadanie rodzeństwa uczącego się, nieprzekraczającego 26. roku życia – 

zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się/ksero legitymacji;  

− posiadanie rodzeństwa, niepełnosprawnego – orzeczenie potwierdzające 

stopień niepełnosprawności; 

− zgon jednego z rodziców studenta – akt(y) zgonu; 

e) przyznanie alimentów - wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, 

dotyczący: studenta oraz rodzeństwa studenta,  

– zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów w 2018 r. lub 

o częściowej egzekucji;  

– zaświadczenie o wysokości wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

w 2018 r.,  

oraz inne dokumenty dotyczące: 

− zawarcie związku małżeńskiego przez studenta – akt małżeństwa. 

− posiadanie dochodu krócej niż 12 miesięcy w roku 2018 – dokument 

potwierdzający liczbę miesięcy.  

6. utrata dochodu oznacza utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – umowa 

zlecenie / umowa o dzieło / umowa o pracę / świadectwo pracy / zaświadczenie z 

miejsca pracy potwierdzające okres wykonywanej pracy, PIT-11 oraz wniosek o 

ponowne ustalenie dochodu (wzór na stronie);  

7. uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

– zaświadczenie z miejsca pracy z datą rozpoczęcia pracy oraz kwotą netto 

osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło 

uzyskanie dochodu; 

−  wniosek o ponowne ustalenie dochodu. 

Krok 3. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć osobiście bądź 

wysłać drogą pocztową. 

 

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, w szczególności z tytułu: 

http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-ponowne-ustalenie-dochodu.pdf
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-ponowne-ustalenie-dochodu.pdf
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-ponowne-ustalenie-dochodu.pdf
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a) zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd 

z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu 

utrudniał studiowanie; 

b) szczególnie trudnej sytuacji materialnej studenta; 

c) szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej studenta; 

d) bycia sierotą lub półsierotą; 

e) wychowującemu się w niepełnej rodzinie; 

f) samotnie wychowującego dziecko; 

g) innych ważnych dla studenta lub jego rodziny przyczyn. 

STYPENDIUM REKTORA 

Wnioski o stypendium rektora można składać dokumentów od 1 do 18 

października 2019 r. Wnioski są przyjmowane w bud. 94, pokój  5 (tel. 261-813-454) w 

dniach: 

− poniedziałek        8.00 – 14.00 

− wtorek       8.00 – 14.00 

− środa         8.00 – 14.00 

− czwartek        8.00 – 14.00 

− piątek          8.00 – 14.00 

Szczegóły: http://rembridge.pl/stypendium-rektora/.  

STUDENCI I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH 

Studenci będący laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub 

finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa 

w przepisach o systemie oświaty (tylko studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w roku 

złożenia egzaminu maturalnego). 

Krok 1. Należy pobrać i wypełnić wniosek o przyznanie stypendium rektora dla 

najlepszych studentów I roku studiów licencjackich oraz wniosek z numerem rachunku 

bankowego. 

Krok 2. Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć wszystkie dokumenty 

potwierdzające uzyskane osiągnięcia. 

STUDENCI II, III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH  

ORAZ  

STUDENCI I, II ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH 

Uzyskanie wysokiej średniej ocen lub osiągnięć naukowych, artystycznych lub 

wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

Krok 1. Należy pobrać i wypełnić wniosek o przyznanie stypendium rektora II roku  

i kolejnych lat studiów oraz wniosek z numerem rachunku bankowego. 

Krok 2. Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć wszystkie dokumenty 

potwierdzające uzyskane osiągnięcia. 

http://rembridge.pl/stypendium-rektora/
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-stypendium-rektora-dla-studentow-i-roku.pdf
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-stypendium-rektora-dla-studentow-i-roku.pdf
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-numerze-konta.pdf
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-numerze-konta.pdf
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-numerze-konta.pdf
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Krok 3. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć osobiście bądź 

wysłać drogą pocztową. Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o przyznanie 

stypendium należy dostarczyć w oryginale. 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Termin składania dokumentów: od 1 października przez cały rok akademicki 

2019/2020 (stypendium specjalne będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku). 

Wnioski są przyjmowane w bud. 94, pokój  22 (tel. 261-813-876, 261-814-166) 

w dniach: 

− wtorek – 8.00–13.00,  

− środa   – 8.00–13.00, 

− czwartek  – 8.00–13.00.  

Szczegóły: http://rembridge.pl/stypendium-specjalne/. 

Krok 1. Należy pobrać i wypełnić wniosek o przyznanie stypendium specjalnego oraz 

wniosek z numerem rachunku bankowego. 

Krok 2. Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć dokument potwierdzający 

stopień niepełnosprawności. Orzeczenie o danym stopniu niepełnosprawności. 

Krok 3. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć osobiście bądź 

wysłać drogą pocztową. Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o przyznanie 

stypendium należy dostarczyć w oryginale. 

ZAPOMOGA 

Wnioski o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok. Wnioski są 

przyjmowane w bud. 94, pokój  22 (tel. 261-813-876, 261-814-166) w dniach: 

− wtorek – 8.00–13.00,  

− środa   – 8.00–13.00, 

− czwartek  – 8.00–13.00.  

Szczegóły: http://rembridge.pl/wniosek-o-zapomoge/.  

Krok 1. Należy pobrać i wypełnić wniosek o przyznanie zapomogi oraz wniosek 

z numerem rachunku bankowego. 

Krok 2. Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć dokument potwierdzający 

zdarzenie losowe, przez które student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 

Krok 3. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć osobiście bądź 

wysłać drogą pocztową. Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o przyznanie 

stypendium należy dostarczyć w oryginale. 

http://rembridge.pl/stypendium-specjalne/
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-stypendium-specjalne.pdf
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-numerze-konta.pdf
http://rembridge.pl/wniosek-o-zapomoge/
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-zapomoge.pdf
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-numerze-konta.pdf
http://www.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2017_09/wniosek-o-numerze-konta.pdf
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8.2. Stypendia pozaakademickie 

STYPENDIUM POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ 

Program stypendialny PGZ uruchomiony jest od 2017 r. Jego celem jest rozwój 

potencjału innowacyjnego młodych ludzi oraz wsparcie wyboru drogi zawodowej 

związanej z polskim przemysłem obronnym. Program jest realizowany poprzez fundowanie 

w trakcie roku akademickiego stypendiów dla studentów wyróżniających się dobrymi 

wynikami w nauce oraz osiągnięciami naukowymi. Jego uczestnikami są słuchacze studiów 

wyższych I i II stopnia. Organizatorem programu jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.  

I edycja programu w roku akademickim 2017/2018 została skierowana do studentów 

Akademii Sztuki Wojennej.  

Termin zgłoszeń: 17 listopada 2017 r. na adres: stypendia@pgzsa.pl.  

Regulamin programu, wniosek zgłoszeniowy, wzór umowy oraz przewodnik po 

programie znajdziesz na stronie: http://pgzsa.pl/p/14,program-stypendialny-pgz-dla-

studentow-wyzszych-uczelni. 

STYPENDIUM JANA PAWŁA II 

Przyznanie stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II następuje w drodze 

konkursu, który przyciąga i skupia najróżniejszych młodych ludzi. To, co ich łączy, to 

niebywała aktywność i chęci, by iść do przodu, rozwijać się, ale jednocześnie 

dostrzegać drugiego człowieka. Stypendystą może zostać każdy, kto oprócz 

kryteriów formalnych (odpowiedniego dochodu i średniej ocen), twórczo angażuje 

się w różnego rodzaju inicjatywy czy projekty, bierze udział w wolontariacie 

akcyjnym czy długoterminowym, odnosi sukcesy na polu naukowym, sportowym czy 

artystycznym.  

Rekrutacja trwa od 1 września do 10 października. Okres pobierania 

stypendium: od października 2017 r. do czerwca 2018 r. 

Vademecum stypendysty m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, czyli jak ubiegać się 

o stypendium: 

1. Sprawdź, kto może otrzymać stypendium. 

2. Sprawdź, kto może wystąpić o przyznanie stypendium. 

3. Zobacz, czy spełniasz wymagane kryteria formalne (dochód, średnia ocen, 

zachowanie, oceny z matury).  

4. Zgromadź wymagane dokumenty (obligatoryjne i fakultatywne). Wnioski 

z niepełną dokumentacją obligatoryjną nie będą rozpatrywane. 

5. Wypełnij wniosek stypendialny. Pamiętaj, że wniosek możesz wypełnić tylko 

w formie elektronicznej. 

6. Zatwierdzony wniosek wydrukuj i podpisz (wniosek osób niepełnoletnich powinien 

być podpisany przez ich rodziców albo prawnych opiekunów). 

mailto:stypendia@pgzsa.pl
http://pgzsa.pl/p/14,program-stypendialny-pgz-dla-studentow-wyzszych-uczelni
http://pgzsa.pl/p/14,program-stypendialny-pgz-dla-studentow-wyzszych-uczelni
http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/kto-moze-otrzymac-stypendium/
http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/kto-moze-wystapic-o-stypendium/
http://www.centrumjp2.pl/category/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/kryteria-formalne/
http://www.centrumjp2.pl/category/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/wymagane-dokumenty/
https://formularze.centrumjp2.pl/
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Podpisany wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami dostarcz 

osobiście albo prześlij listem poleconym na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 

11, 00-372 Warszawa. 

Szczegóły: http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypen-dia 

informacje-szczegolowe/.  

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ustawy 

– Prawo o szkolnictwie wyższym o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie 

wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta 

pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia 

studiów pierwszego stopnia. 

II. Warunki przyznawania stypendium ministra. Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. 

ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi 

posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub 

wybitne osiągnięcia w sporcie. Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne 

osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok 

akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim 

roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów 

przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał 

w okresie studiów: wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi 

studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. 

III. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku. W przypadku studenta 

studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku 

będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 

30  rześnia 2017 r. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku 

będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego 

stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2017 r. W przypadku 

studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku 

będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym 

otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2017 r. 

IV. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków. Za wybitne osiągnięcia 

naukowe uważa się: autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach 

naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r., poz. 2045 z późn. zm.) lub w formie 

książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych, 

udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię, udział 

w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi 

uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi, autorstwo lub 

współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu 

http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypen-dia%20informacje-szczegolowe/
http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypen-dia%20informacje-szczegolowe/
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scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, referaty 

własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli 

prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich, nagrody uzyskane w konkursach 

o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu 

państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów 

o przyznanie innych stypendiów o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.  

Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się: autorstwo, współautorstwo lub 

wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub 

filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, 

o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych w nakładzie co najmniej 500 

egzemplarzy, autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 

przemysłowego: nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu 

międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw; 

o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie. 

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się: zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo 

drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie 

związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 

z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.), co najmniej zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo 

drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa 

w ustawie.  

V. Tryb ubiegania się o stypendium przez studenta. Student przedstawia swoją 

kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika 

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej 

podstawowej jednostki organizacyjnej – bezpośrednio rektorowi uczelni. Termin 

przedstawiania kandydatur do stypendium określa uczelnia. Przedstawiając swoją 

kandydaturę do przyznania stypendium, student składa dokumenty potwierdzające 

uzyskanie wybitnych osiągnięć. Student przedstawia również oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – 

na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium. 

Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków, na 

którym studiuje, z tym że może otrzymać tylko jedno stypendium na wskazanym przez 

siebie kierunku. Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi 

studiami, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z odbywanymi 

równocześnie innymi studiami albo realizacją innych zainteresowań lub hobby, jak również 

osiągnięć związanych z pracą zawodową. 

VI. Tryb składania wniosków przez uczelnie. Zgodnie z art. 178 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek 

rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, 

a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat 

uczelni. W tym celu rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi 

uzyskanie wybitnych osiągnięć ww. organom kolegialnym, które wyrażą opinię, czy 
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przedstawione przez studenta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa 

w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami odbywanymi przez studenta 

(z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy student przedstawi osiągnięcia 

spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami, opinia ta może być 

negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane 

wnioski. Wnioski o stypendia ministra są przekazywane przez rektorów uczelni w terminie 

do 15 października 2017 r.  

VII. Sposób oceny wniosków o stypendium ministra. Wnioski są oceniane metodą 

punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 

osiągnięcia w sporcie. W celu oceny wniosków minister może powołać ekspertów. Po 

zakończeniu oceny Minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według 

liczby punktów. Stypendium otrzymają studenci najwyżej ulokowani w tym rankingu; dany 

minister określi ich liczbę w ramach ustalonego w rozporządzeniu limitu. 

VIII. Wysokość i liczba stypendiów ministra. Wysokość stypendium ustala właściwy 

minister, lecz nie może ona przekroczyć 15 000 zł. Limit liczby stypendiów jest określony 

dla każdego z ministrów nadzorujących uczelnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów w danym roku kalendarzowym. 

IX. Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra. Lista 

stypendystów jest ogłaszana na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który 

przyznał stypendium. Następnie do uczelni oraz studentów są wysyłane decyzje 

administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium. Stypendium 

wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez 

ministra, który przyznał stypendium. Wypłata stypendium następuje jednorazowo na 

rachunek bankowy wskazany przez studenta albo w innej uzgodnionej formie, w terminie 

14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni. 

X. Wniosek o przyznanie stypendium. Wniosek przygotowuje uczelnia na podstawie 

kandydatury przedstawionej przez studenta. Wniosek składa się z części formalnej (A) oraz 

części zawierającej wykaz wybitnych osiągnięć (B). Osiągnięcia w części B wniosku – 

w ramach danej kategorii – powinny być oznaczone literami alfabetu. Przez datę uzyskania 

osiągnięcia rozumie się dzień, miesiąc i rok. Do wniosku przekazywanego właściwemu 

ministrowi nie dołącza się dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć. 

Szczegóły: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-sty-

pendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-

2018.html 

 

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-sty-pendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-sty-pendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-sty-pendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html
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8.3. Zakwaterowanie w Domu Studenckim  

Ogólne zasady funkcjonowania Domu Studenckiego „Partyzant”, zakwaterowania, 

prawa i obowiązki mieszkańców, zasady przyjmowania gości, wykwaterowania reguluje 

Regulamin Domu Studenckiego Akademii Sztuki Wojennej wprowadzonego zarządzeniem 

Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej.  

Zasady odpłatności za miejsce w Domu Studenckim reguluje zarządzenie Rektora-

Komendanta Akademii Sztuki Wojennej w sprawie zabezpieczenia logistycznego 

działalności bieżącej w ASzWoj z późniejszymi zmianami.  

Obydwa dokumenty są do wglądu w Domu Studenckim. 

 

8.4. Pożyczki i kredyty studenckie 

Student w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o pożyczkę lub kredyt 

studencki. Jest to świadczenie otrzymywane w miesięcznych ratach przez okres trwania 

studiów, czyli od października do lipca danego roku akademickiego. Spłaty dokonuje się po 

ukończeniu studiów. 

O udzielenie pożyczki albo kredytu może ubiegać się student, doktorant albo osoba 

ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe lub studia doktoranckie. 

Osoby zainteresowane tego rodzaju świadczeniami, zobowiązane są do złożenia 

wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w Banku Gospodarstwa Krajowego od 15 lipca 

do dnia 20 października.  

Dokumenty dotyczące pożyczki należy przedstawić w Banku Gospodarstwa 

Krajowego, a dotyczące kredytu w oddziale wybranego banku, który posiada bezpośrednią 

umowę z BGK.  

Spłata pobranego zadłużenia, wraz z należnymi odsetkami, rozpoczyna się po upływie 

dwóch lat od terminu ukończenia studiów wyższych lub studiów doktoranckich. 

Na wniosek kredytobiorcy pożyczka albo kredyt są umarzane przez bank jeżeli student 

jest w grupie najlepszych absolwentów studiów: 

− pierwszego stopnia,  

− drugiego stopnia,  

− jednolitych studiów magisterskich,  

− studiów doktoranckich, 

w danym roku akademickim.  

Kredyt lub pożyczka może być umorzone w: 

1) 50% – w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia 

doktoranckie w grupie do 1% najlepszych absolwentów 

2) 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia 

doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów, 
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3) 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia 

doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów. 

Pożyczka albo kredyt mogą również zostać umorzone przez ministra:  

1) w całości – w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań przez 

kredytobiorcę, która nastąpiła po zawarciu umowy pożyczki albo umowy kredytu;  

2) w części – w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy.  

Szczegóły świadczeń reguluje Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego 

z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, 

spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich oraz zarządzenie Rektora-

Komendanta Akademii Sztuki Wojennej w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych 

absolwentów Akademii Sztuki Wojennej uprawnionych do składania wniosków 

o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej. 
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9. BIBLIOTEKA GŁÓWNA 

Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej powstała w 2016 r. z połączenia 

księgozbiorów Biblioteki Głównej Akademii Sztabu Generalnego WP, Biblioteki Centrum 

Doskonalenia Oficerów, Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej. W latach 1997–

2001 w strukturze organizacyjnej działała także Biblioteka Wojskowego Instytutu 

Historycznego.  

W chwili obecnej Biblioteka Główna ASzWoj obsługuje około 7 tys. czytelników i liczy 

ponad 860 tys. woluminów książek (w tym 350 starodruków), 19 tys. woluminów 

czasopism (750 tytułów polskich i 260 zagranicznych) oraz 150 tys. wydawnictw 

kartograficznych.  

Na księgozbiór Biblioteki składa się piśmiennictwo polskie i obcojęzyczne z zakresu 

nauk o obronności i 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. 
Od 10 października 2017 r. uczelnia oferuje dostęp testowy do bazy z zakresu 

bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. Baza ta objęta jest dofinansowaniem 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost: 

http://search.ebscohost.com/. Korzystać z niej można z komputerów akademickich 

podłączonych do internetu oraz komputerów domowych i urządzeń mobilnych. 

Baza International Security & Counter-Terrorism Refernce Center (ISCTRC) zawiera 

informacje na temat wszelkich aspektów bezpieczeństwa i antyterroryzmu. Została 

opracowana dla celów analizy i lepszego zrozumienia problematyki bezpieczeństwa 

i terroryzmu. Obejmuje obszerne źródła publicznie dostępnej informacji dla celów 

wywiadu i jest przeznaczona dla analityków, specjalistów zajmujących się zarządzaniem 

ryzykiem oraz studentów. Baza zawiera ponad 3000 pełnotekstowych publikacji, kilkaset 

tysięcy wyselekcjonowanych artykułów, serwisów i raportów informacyjnych (w tym 

Stratfor Analysis, Stratfor Forecasts and Stratfor Geopolitical Diary), streszczeń książek, 

najczęściej zadawanych pytań oraz własnych opracowań naświetlających sprawy 

terroryzmu i bezpieczeństwa. Baza łączy pogłębione analizy naukowe z komentarzami 

ekspertów z różnych organizacji, agencji i wydawnictw oraz bieżące przeglądy rozwoju 

wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, politycznym, wojskowym, ekonomicznym, 

społecznym i technicznym. Baza zawiera ponadto kolekcję ponad 10 800 zdjęć, map i flag. 

Szczegóły: https://www.ebscohost.com/government/international-security-counter 

-terrorism-reference-center. 

Bezpośredni link do bazy International Security & Counter Terrorism Reference 

Center: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid= ns190088& 

profile=ehost&defaultdb=tsh&groupid=main. 

Osoby, które chcą korzystać z bazy z komputerów domowych proszone są 

o wykorzystaniu poniższego loginu i hasła: Login: ns190088, Hasło: password. 

http://search.ebscohost.com/
https://www.ebscohost.com/government/international-security-counter%20-terrorism-reference-center
https://www.ebscohost.com/government/international-security-counter%20-terrorism-reference-center
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=%20ns190088&%20profile=ehost&defaultdb=tsh&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=%20ns190088&%20profile=ehost&defaultdb=tsh&groupid=main
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9.1. Harmonogram pracy działów BG  

DZIAŁ Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 
Dni 

przedświąteczne 

Wypożyczalnia (bl. 14) 
tel. 261 813 287 
wypozyczalnia@akademia.mil.pl 

9.00-18.00  
 

9.00-18.00 
 

9.00-18.00 
 

9.00-18.00 9.00-15.00 11.00-17.00 
10.00- 
-15.00 

Czytelnia (bl. 14) 
tel. 261 813 368 
czytelnia@akademia.mil.pl 

10.00- 
-18.00 

10.00- 
-18.00 

10.00- 
-18.00 

10.00- 
-18.00 

10.00- 
-15.00 

11.00- 
-17.00 

10.00- 
-15.00 

Ośrodek Informacji Naukowej i 
Bibliograficznej (bl. 14) 
tel. 261 813 341 
oinib@akademia.mil.pl 

8.00- 
-15.00 

8.00- 
-15.00 

8.00- 
-15.00 

8.00- 
-15.00 

8.00- 
-15.00 

– – 

Sekcja Archiwum Biblioteczne (bl. 95) 
tel. 261 814 271 
archiwum@akademia.mil.pl 

– 
10.00- 
-15.00 

– 
10.00- 
-15.00 

– 
10.00- 
-16.00 

10.00- 
-15.00 

Sekcja Archiwum Wyodrębnione (bl. 95) 
tel. 261 814 271 
archiwum@akademia.mil.pl 

– 
10.00- 
-15.00 

– 
10.00- 
-15.00 

– – 
10.00- 
-15.00 

Sekcja Wydawnictw Kartograficznych  
(bl. 95) 

– 
10.00- 
-15.00 

– – – – – 

Pracownia Internetowa  
(bl. 14) 

8.00- 
-19.00 

8.00- 
-19.00 

8.00- 
-19.00 

8.00- 
-19.00 

8.00- 
-15.00 

– 
8.00- 

-15.00 

 

mailto:czytelnia@akademia.mil.pl
mailto:oinib@akademia.mil.pl
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10.  WYDAWNICTWO ASZWOJ I KSIĘGARNIA 

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej jest jednostką 

administracyjną powołaną do prowadzenia działalności 

edytorskiej i poligraficznej, a także do rozpowszechniania 

dorobku badawczego i naukowego Akademii oraz promocji i 

dystrybucji publikacji akademickich. 

Autorami publikacji są pracownicy naukowi Akademii 

Sztuki Wojennej oraz innych polskich i zagranicznych uczelni 

wyższych, a także specjaliści i eksperci zatrudnieni w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, 

Ministerstwie Obrony Narodowej i innych instytucjach centralnych. 

Wydawnictwo świadczy profesjonalne usługi w zakresie edytorstwa, poligrafii i grafiki 

komputerowej na rzecz dydaktycznych, naukowo-badawczych i administracyjno-

logistycznych jednostek organizacyjnych Akademii, a także wykonuje odpłatne usługi dla 

instytucji wojskowych i cywilnych oraz klientów indywidualnych.  

Atutami Wydawnictwa są: długoletnie doświadczenie, kompleksowa obsługa, wysoka 

jakość, konkurencyjne ceny i krótkie terminy realizacji zamówień. 

Sprzedaż wydawnictw uczelnianych prowadzona jest w księgarni akademickiej 

(Brama Główna) oraz w księgarniach na terenie całego kraju. Prowadzimy również 

sprzedaż wysyłkową – zamówienia można składać telefonicznie, pisemnie lub za pomocą 

poczty elektronicznej, bądź też realizować zamówienia w naszym sklepie internetowym. 

Szczegółowy: http://wydawnictwo.akademia.mil.pl/pl/. 

 

 

http://wydawnictwo.akademia.mil.pl/pl/
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11. STREFA KULTURALNO-OŚWIATOWA − WYDZIAŁ WYCHOWAWCZY (KLUB)  

 

SEKCJA SZACHOWA  

SEKCJA PLASTYCZNA  

SEKCJA TEATRALNA 

SEKCJA WOKALNO-INSTRUMENTALNA 

WIECZORY FILMOWE  
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ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik 1 

KODEKS ETYKI STUDENTA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

Kodeks Etyki Studenta Akademii Sztuki Wojennej stanowi zbiór podstawowych praw 

i obowiązków Studenta, którymi winien kierować się w swoim postępowaniu. Mamy nadzieję, iż 

Kodeks ten będzie darzony szacunkiem, a zapisy w nim zawarte wypełniane z należytą 

starannością. Podstawowym celem Kodeksu jest przedstawienie nakazów moralnych, 

prowadzących do osiągnięcia w swym życiu najważniejszych spośród cnót: sprawiedliwości, 

roztropności, męstwa i umiarkowania. 

Mając na uwadze powyższe, pragnąc kształtować najlepsze wzorce wśród członków 

wspólnoty akademickiej, wyznaczamy 10 zasad, którymi winien kierować się każdy student 

Akademii Sztuki Wojennej: 

l. Student ASzWoj szanuje godność ludzką i prawa z niej wynikające: 

1) Godność jest pojęciem przypisanym do bytu ludzkiego i oznacza szacunek dla samego 

siebie oraz innych ludzi, to poczucie nieocenionej wartości człowieka. Jest przyrodzoną 

i niezbywalną wewnętrzną własnością każdego z nas, która stanowi źródło wszystkich praw. 

2) Student w swoim postępowaniu kieruje się zasadami moralnymi wywodzącymi się z cnót 

etyki i dianoetyki, a w kontaktach z innymi ludźmi przestrzega zasad savoir-vivre. 

3) Student powstrzymuje się od zachowań uwłaczających godności jego i innych osób, jak 

również nie podejmuje działań godzących w dobre imię Uczelni. 

4) Relacje zachodzące między studentami i pracownikami winny cechować zaufanie, 

życzliwość i uprzejmość, które prowadzą do poszanowania odmienności poglądów, rasy, religii, 

przekonań, a tym samym pełnego poszanowania i akceptacji drugiego człowieka. 

2. Student ASzWoj przestrzega prawa i porządku: 

1) Student zawsze postępuje zgodnie z prawem, w pierwszej kolejności prawem naturalnym, 

które winno być zgodne z prawem stanowionym. Szczególne znaczenie dla Studenta mają: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, Statut ASzWoj, 

Regulamin Studiów w ASzWoj oraz akty wewnętrzne uczelni (uchwały, zarządzenia i inne), gdyż 

stąd wywodzi on swoje prawa i obowiązki jako człowiek i jako student Akademii Sztuki 

Wojennej. 

2) Student jest świadomy, iż w przypadku złamania prawa będzie ponosił konsekwencje 

swoich działań zgodnie z zapisami prawa karnego oraz przepisów wynikających z regulaminów 

Uczelni. 

3. Student ASzWoj postępuje sprawiedliwie w sytuacjach sprzyjających kłamstwu 

i niesprawiedliwości: 

1) Sprawiedliwość to najwyższa z czterech głównych cnót, dlatego wszyscy ludzie, tak 

studenci, jak i nauczyciele akademiccy, powinni dążyć do jej osiągnięcia, postępując zgodnie 

z powszechnie przyjętymi normami moralnymi, wśród których sprawiedliwość należy do cech 

najbardziej pożądanych i szanowanych. 
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2) Student ma prawo do sprawiedliwej i rzetelnej oceny za swoje osiągnięcia. Ocena ta musi 

być jawna i oparta na aspektach solidnej pracy badawczej, wiedzy empirycznej i teoretycznej. 

3) Relacje między nauczycielami akademickimi a studentami winny układać się 

z uwzględnieniem dorobku naukowego, życiowego i dydaktycznego pracowników nauki. 

4) Student świadomy jest, iż dopuszczenie się działania, które powszechnie uznawane jest 

za moralnie naganne, zostanie jawnie skrytykowane (do katalogu szczególnie niewłaściwych 

form zachowania można zakwalifikować: wykorzystywanie związków rodzinnych i osobistych, 

protekcję, korzystanie z nielegalnych form opracowań i dorobku intelektualnego pracowników 

naukowych, uniemożliwianie prowadzenia zajęć dydaktycznych, podpowiadanie w toku zaliczeń 

czy egzaminów, ściąganie, przedstawianie do zaliczenia lub wykorzystywanie fragmentów 

publikacji bez wskazania autora, podrabianie ocen, oszukiwanie i wszystko to, co nieuczciwie 

wpływa na obiektywność w ocenie studenta). 

4. Student ASzWoj stawia sobie za cel pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez rzetelne 

wykonywanie swoich obowiązków, jak również działalność w organizacjach studenckich, 

Samorządzie Studentów, czynny udział w konferencjach naukowych i innych zajęciach 

ponadprogramowych: 

1) Student w pełni wykorzystuje prawa wynikające z faktu bycia studentem. 

2) Student rzetelnie i sumiennie pracuje nad podnoszeniem swoich kwalifikacji, zdobywając 

wiedzę szczególnie w czasie trwania studiów, jak i przez całe życie. W tym celu wywiązuje się 

ze swoich obowiązków i bierze czynny udział w studenckim życiu naukowym i kulturalnym. 

3) Znaczącym przykładem ponadprzeciętnej naukowej działalności studenta, jest wyjazd 

w celu realizacji części programu studiów, praktyk lub badań naukowych, do zagranicznych 

ośrodków naukowo-dydaktycznych. 

4) Student zdobywa i rozwija wszelkie, związane ze swoim przyszłym zawodem 

umiejętności praktyczne oraz teoretyczne, zdobywając cenne doświadczenie i wiedzę, 

korzystając z systemu praktyk i staży studenckich. 

5) Prawem studenta jest pełen dostęp do zasobów naukowych znajdujących się w posiadaniu 

uczelni. 

6) Student może zadawać pytania dotyczące omawianych zagadnień, korzystając z bogatego 

doświadczenia i wiedzy kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej, a także 

zgłaszać sugestie dotyczące przebiegu i formy prowadzonych zajęć, zachowując przy tym 

należyty drugiej osobie szacunek. 

7) Egzamin jest najdokładniejszym sprawdzianem wiedzy nabytej w toku procesu 

dydaktycznego i obowiązuje on każdego studenta. 

5. Student darzy szacunkiem pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych 

ASzWoj: 

1) Student ASzWoj zachowuje należyty szacunek wobec pracowników Akademii Sztuki 

Wojennej. 

2) Student ma prawo do merytorycznej oceny nauczyciela akademickiego. Odbywa się to 

na zasadzie dobrowolności. Student sam podejmuje decyzję o wydaniu opinii na temat osoby 

prowadzącej zajęcia dydaktyczne. 
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3) Student, podejmując się oceny pracy nauczyciela akademickiego, winien każdą stawianą 

tezę poprzeć argumentami, zachowując przede wszystkim kulturę osobistą i niepodważalny 

szacunek do drugiej osoby. 

4) Student darzy szacunkiem personel wszystkich komórek administracyjnych Uczelni. 

Zachowuje czystość w swoim otoczeniu, okazując tym samym szacunek dla pracy osób 

dbających o utrzymanie porządku. 

6. Student ASzWoj nie unika odpowiedzialności i negatywnych konsekwencji swojego 

postępowania: 

1) Student nie ucieka się do kłamstwa, chcąc uniknąć konsekwencji swoich czynów. Nie 

obciąża odpowiedzialnością za swoje postępowanie osób trzecich – przyjmuje należną mu karę.  

2) Jeżeli wyrządził szkodę innej osobie, z własnej inicjatywy naprawia ją i przeprasza. 

7. Student ASzWoj postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami savoir-vivre: 

1) Członkowie społeczności akademickiej przestrzegają powszechnie obowiązujących 

kanonów kultury osobistej. Wyrazem tego jest w szczególności uszanowanie powagi miejsca 

i chwili poprzez odpowiednie zachowanie oraz strój podczas egzaminów, rozdania dyplomów 

i innych szczególnych uroczystości. Natomiast strój codzienny powinien być schludny 

i niewyzywający. 

2) Student w szczególności wystrzega się: 

3) używania wulgaryzmów, pozostawania w stanie nietrzeźwym, spóźniania się, 

prowadzenia niepożądanych rozmów w czasie zajęć dydaktycznych oraz w bibliotece i czytelni, 

spożywania w trakcie zajęć posiłków i napojów, 

4) korzystania na zajęciach z telefonu komórkowego i innych urządzeń mogących zakłócać 

ich prowadzenie, palenia papierosów w miejscach, gdzie jest to zabronione 

5) Postawa studenta niezależnie od czasu i miejsca powinna zawsze być honorowa i pełna 

szacunku. 

8. Student ASzWoj postępuje zgodnie z zasadami wynikającymi z ukształtowanej tradycji: 

1) Student powinien szanować tradycje Uczelni, mającą swój początek jeszcze w czasach 

istnienia Szkoły Szlacheckiego Korpusu Kadetów, której Akademia Sztuki Wojennej jest 

sukcesorką. 

2) Student swym zachowaniem i postawą powinien przyczyniać się do realizacji wspólnych 

interesów społeczności akademickiej. 

3) Wywodząca się z wzajemnych relacji pracowników i studentów ASzWoj zasada 

kwadransa akademickiego winna być realizowana tylko i wyłącznie w sposób zgodny z normami 

przyjętymi w życiu wspólnoty akademickiej. Student, oczekując na zajęcia, winien mieć na 

uwadze konieczność zachowania się w sposób kulturalny i swym zachowaniem nieutrudniający 

prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

4) Student, szanując i rozumiejąc cywilno-wojskowy charakter Uczelni, jaką jest Akademia 

Sztuki Wojennej, zachowuje odpowiednią do zaistniałej sytuacji drogę służbową i dyscyplinę. 

9. Student ASzWoj dba o dobre imię i wizerunek Uczelni: 

1) Student dba o promocję Uczelni, propaguje jej sukcesy i osiągnięcia. 

2) Student uczestniczy w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach, a także 

włącza się w ich organizację. 
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3) Student odpowiada za podnoszenie jakości funkcjonowania Uczelni. W szczególności 

czyni to poprzez uczestnictwo w inicjatywach wspierających rozwój Akademii, jak i aktywne 

członkostwo w organizacjach studenckich. Wspiera działalność organów Samorządu Studentów, 

jako reprezentantów jego interesów. Zwraca się do nich we wszystkich kwestiach spornych 

wymagających włączenia władz Uczelni. 

4) Powinnością wszystkich członków społeczności akademickiej jest unikanie działań 

wymierzonych w powagę i autorytet Uczelni. 

5) Student nie może prowadzić żadnych działań, powołując się na Uczelnię, jeśli są to 

przedsięwzięcia o charakterze prywatnym. 

6) Student pamięta, iż reprezentując Akademię Obrony Narodowej w kontaktach 

zewnętrznych, reprezentuje nie tylko swoją osobę, ale przede wszystkim Uczelnię, jako całość. 

Uczestnicząc w różnego rodzaju przedsięwzięciach, spotkaniach i konkursach, zdaje sobie 

sprawę z tego, że opinia o nim rzutuje na opinię o całej Uczelni. 

7) Student buduje dobrą markę Uczelni wszelkim możliwymi sposobami – poprzez 

właściwą postawę i roztropne działanie, które zapewnią efektywne kreowanie dobrej 

i pozytywnej oceny Akademii Sztuki Wojennej. 

8) Student, po ukończeniu studiów, nadal dba o dobre imię Uczelni, świadcząc o nim swoim 

poziomem moralnym i intelektualnym. 

10. Student swym zachowaniem strzeże godności studenta Akademii Sztuki Wojennej 

i wielkich wartości, które są mu przekazywane. 

1) Studentem Akademii Sztuki Wojennej może nazywać się student dbający o dobre imię 

zarówno swoje, jak i Uczelni.  

2) Posiadając cztery główne cnoty, a zarazem identyfikując się z zasadami zapisanymi 

w Kodeksie, potrafi być odważnym kolegą, roztropnym studentem i sprawiedliwym 

człowiekiem, a świadectwem tego niech stanie się jego życie. 
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Załącznik 2 

MAPA KAMPUSU 
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Załącznik 3 

GDZIE NAS SZUKAĆ? 
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Załącznik 4 

JAK DO NAS DOJECHAĆ?  

 

 

 
Komunikacja miejska 

 

1. Autobusami komunikacji miejskiej ZTM linii: 115, 143, 196, 199, N24 (przystanek 

Rembertów–Akademia). 

2. Szybką Koleją Miejską (SKM S2) w kierunku: Sulejówek Miłosna 

(przystanek PKP Rembertów). 

3. Pociągiem Kolei Mazowieckich, jadącym z Warszawy w kierunku: Mińsk Mazowiecki, 

Mrozy, Siedlce, Wołomin (przystanek PKP Rembertów). 

 

Dane do GPS 

 

52°16'13.8"N 21°10'25.6"E 

52.270497, 21.173782 

  

Warszawa Rembertów 

Akademia Sztuki Wojennej 

Centru

m 
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Załącznik 5 

WIĘCEJ INFORMACJI O AKADEMII  

 

 

− szukaj na portalach społecznościowych: 

 

 

 

#akademiasztukiwojennej 

 

 

 

 

 

 

 

 

− zeskanuj kod QR: 

 

 

 

 


	WSTĘP
	1. INICJATYWY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
	1.1. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
	1.2. Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego

	2. KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE
	2.1. Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych
	2.2. Koło Naukowe Studentów Logistyki
	2.3. Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
	2.4. Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
	2.5. Koło Naukowe Prakseologii i Efektywności Zarządzania
	2.6. Jednostka Strzelecka 1313
	2.7. International Student Network War Studies University
	2.8. Koło Naukowe Obronni ASzWoj
	2.9. Sekcja Fechtunku Szablą Polską
	2.10. Klub Debat Oksfordzkich

	3. PLANOWANIE ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ − BIURO KARIER
	3.1. Oferty staży i praktyk
	LEROY MERLIN
	BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	3.2. Oferty pracy
	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
	NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.

	4. STUDENCKA WYMIANA ZAGRANICZNA W RAMACH  UCZELNI PARTNERSKICH
	Austria
	Militärakademie – Fachhochschul-Bachelorstudiengang  Militärische Führung

	Bułgaria
	Visshe Transportno Uchilishte
	Varna Free University „Chernorizets Hrabar”
	National Military University V. Levski
	University of National and World Economy
	D. Tsenov Academy of Economics
	New Bulgarian University

	Belgia
	Université de Liège

	Chorwacja
	University of Dubrovnik
	Polytechnic of Međimurje in Čakovec
	Rochester Institute of Technology Croatia

	Republina Cypryjska/ Cypr
	University of Nicosia

	Czechy
	VŠB – Technical University of Ostrava (Faculty of Safety Engineering)
	College of Logistics (Vysoká škola logistiky o.p.s.)
	University of Pardubice – Faculty of Economics and Administration
	University of Pardubice – Jan Perner Transport Faculty
	Masaryk University
	Tomas Bata University
	Czech University of Life Sciences Prague
	Univerzita Obrany

	Estonia
	Estonian National Defence College
	Estonian Academy of Security Sisekaitseadeemia
	Estonian Aviation Academy

	Francja
	BBA Inseec Ece Bordeaux Campus:  Cee So – Ecole De Commerce Europeenne Bordeaux
	Ecole de Commerce Europeenne
	Ecole Superieure de Commerce de Montpellier

	Grecja
	University of Thessaly

	Hiszpania
	Universidad de Castilla – La Mancha
	Universidad de Almeria

	Litwa
	Military Academy of Lithuania

	Łotwa
	Transport and Telecomunication Institute
	Rezeknes Augstskola
	Daugavpils University

	Niemcy
	Technische Univeritat Dreseden
	Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr

	Macedonia
	International Balkan University

	Portugalia
	Universidade Nova de Lisboa
	Academia Militar
	Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias
	Universidade do Porto

	Rumunia
	National University of Political Studies and Public Administration
	Universitatea Babes-Bolyai
	University of Oradea
	Henri Coanda Air Force Academy
	„Nicolae Balcescu” Land Forces Academy

	Słowacja
	Academy of the Police Force in Bratislava
	University of Security Management in Košice
	The Technical University of Kosice/Technicka univerzita v Kosicach
	Akadémia Ozbrojených Síl
	University of Zilina
	Univerzita Mateja Bela

	Słowenia
	University of Ljubljana
	University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security

	Turcja
	Suleyman Demirel University
	Erciyes University, Faculty of Economics and Administrative  Sciences,  Civil Aviation Management Department
	EGE University


	5. SZKOLENIA E-LEARNINGOWE
	6. Oferta sportowa − Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
	6.1. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego ASzWoj
	6.2. Zajęcia sportowe i sekcje Akademickiego Związku Sportowego
	Badminton
	Nauka pływania
	Pływanie
	Piłka koszykowa
	Piłka nożna
	Piłka ręczna
	Piłka siatkowa

	6.3. Harmonogram korzystania z obiektów sportowych SWFiS
	Basen
	Hala sportowa nr 1
	Hala sportowa nr 2
	Sala Walki Wręcz
	Siłownia


	7. Kształcenie językowe
	7.1. Egzaminy wg normy STANAG 6001

	8. POMOC MATERIALNA
	8.1. Stypendia akademickie
	Stypendium socjalne
	Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
	Stypendium rektora
	Stypendium dla osób niepełnosprawnych
	Zapomoga

	8.2. Stypendia pozaakademickie
	Stypendium Polskiej Grupy Zbrojeniowej
	Stypendium Jana Pawła II
	Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

	8.3. Zakwaterowanie w Domu Studenckim
	8.4. Pożyczki i kredyty studenckie

	9. BIBLIOTEKA GŁÓWNA
	9.1. Harmonogram pracy działów BG

	10.  WYDAWNICTWO ASzWoj i księgarnia
	11. STREFA KULTURALNO-OŚWIATOWA − WYDZIAŁ WYCHOWAWCZY (KLUB)
	Sekcja szachowa
	Sekcja plastyczna
	Sekcja teatralna
	Sekcja wokalno-instrumentalna
	Wieczory filmowe

	ZAŁĄCZNIKI:
	Kodeks etyki studenta Akademii Sztuki Wojennej
	Mapa kampusu
	Gdzie nas szukać?
	Jak do nas dojechać?
	Więcej informacji o Akademii


