
DYSCYPLINA  
NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

dr hab. Ryszard BARTNIK, r.bartnik@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Lotnictwo cywilne i państwowe 

Bezpieczeństwo militarne w aspekcie narodowym  

i międzynarodowym 

 

płk prof. dr hab. Leszek ELAK, l.elak@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Sztuka operacyjna. Taktyka. Działania taktyczne wojsk 

lądowych i wojsk obrony terytorialnej. Specyficzne środowiska 

pola walki 

Operacje poza granicami kraju: operacje reagowania 

kryzysowego, operacje pokojowe, misje cywilne i wojskowe. 

Współpraca cywilno-wojskowa 

Współdziałanie sił zbrojnych z układem pozamilitarnym. 

Działania Straży Granicznej. Wschodnia flanka NATO 

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Zagrożenia hybrydowe, 

asymetria. Działania antydostępowe 

Potencjał obronny 

 

płk prof. dr hab. inż. Bogdan GRENDA, b.grenda@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Bezpieczeństwo międzynarodowe, środowisko bezpieczeństwa 

międzynarodowego,  bezpieczeństwo narodowe, współczesne 

zagrożenia bezpieczeństwa, strategie bezpieczeństwa, 

obronność 

System bezpieczeństwa państwa, zarzadzanie kryzysowe, 

funkcjonowanie sił zbrojnych, Sojusz Północnoatlantycki, 

lotnictwo cywilne 
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prof. dr hab. Jarosław GRYZ, j.gryz@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Bezpieczeństwo państwa 

Strategia bezpieczeństwa 

Zarządzanie strategiczne 

Teoria bezpieczeństwa 

Reagowanie kryzysowe 

Bezpieczeństwo energetyczne 

Stosunki transatlantyckie 

Stosunki międzynarodowe 

Migracje 

 

płk prof. dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC, t.jalowiec@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Bezpieczeństwo procesów logistycznych 

Potencjał gospodarczo-obronny państwa 

Zarządzanie zasobami systemu bezpieczeństwa państwa 

Rozwój nauk o bezpieczeństwie 

 

prof. dr hab. inż. Józef JANCZAK,  j.janczak@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Bezpieczeństwo informacyjne, walka i wojna informacyjna, 

operacje informacyjne, cyberbezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo militarne w aspekcie narodowym  

i międzynarodowym, siły zbrojne w polityce międzynarodowej 

państwa, systemy rozpoznania państwa, systemy  

wspomagania zarządzania i dowodzenia 
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dr hab. Maciej KAŹMIERCZAK, m.kazmierczak@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Logistyka wojskowa, zabezpieczenie logistyczne wojsk 

(logistyka wojskowa, zabezpieczenie logistyczne wojsk w 

operacjach, zabezpieczenie logistyczne PKW poza granicami 

kraju, wykorzystanie infrastruktury logistycznej – wojskowej  

i cywilnej, w procesie zabezpieczenia logistycznego wojsk) 

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (energetyczne)  

(modele i strategie kształtowania bezpieczeństwa 

ekonomicznego państwa – w tym miejsce i rola 

bezpieczeństwa energetycznego w systemie bezpieczeństwa 

państwa; diagnoza bezpieczeństwa energetycznego państwa; 

charakterystyka  

i znaczenie infrastruktury krytycznej) 

 

prof. dr hab. inż. Waldemar KITLER, w.kitler@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Obrona narodowa, obronność państwa, planowanie  

i przygotowania obronne, szkolenie, ćwiczenia obronne 

Bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo państwa, 

publiczne, powszechne, polityczne, militarne 

Zarządzanie kryzysowe 

Nauki o bezpieczeństwie – ogólna charakterystyka 

Aspekty prawne i administracyjne bezpieczeństwa  

i obronności państwa 

 

prof. dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI, s.kowalkowski@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Działania inżynieryjne 

Kierowanie ruchem wojsk 

Zarządzanie kryzysowe 

Sztuka wojenna 

Bezpieczeństwo 

Jakość kształcenia w uczelni wojskowej 
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płk dr hab. Jacek LASOTA, j.lasota@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Sztuka wojenna 

Historia sztuki wojennej 

Historia myśli wojskowej 

Polemologia 

Bezpieczeństwo i obronność państwa 

 

płk dr hab. Zbigniew LEŚNIEWSKI, z.lesniewski@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) 

Szkolenie dowództw SZ RP. Szkolenie wojsk SZ RP  

Przygotowanie do realizacji zadań poza granicami kraju 

Szkolenie rezerw SZ RP. Wychowanie wojskowe  

Planowanie szkolenia w SZ RP 

Szkolenie zintegrowane SZ RP z układem niemilitarnym 

Środowisko materialne w szkoleniu SZ RP 

Perspektywy rozwoju pedagogiki wojskowej 

Kształcenie zawodowe SZ RP 

Miejsce i rola placówek szkolnictwa wojskowego 

Szkolenie WOT 

Edukacja wojskowa klas mundurowych 

Przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń w SZ RP 

Działalność szkoleniowo – metodyczna w SZ RP 

Zgrywanie systemu działań SZ RP 

Planowanie i rozliczanie działalności SZ RP 

Miejsce i rola dydaktyki wojskowej w systemie nauk 

Metodologia dydaktyki wojskowej 

Szkolenie militarne w NATO 
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Szkolenie militarne w Unii Europejskiej 

Formy i metody dydaktyczne stosowane w SZ RP 

Nowoczesne formy i metody dydaktyczne 

Doskonalenie profesjonalne w strukturach istotnych dla 

bezpieczeństwa narodowego RP 

 

dr hab. Justyna LIPIŃSKA, j.lipinska@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Polityka informacyjna organizacji. Komunikacja strategiczna 

Komunikacja medialna: Public affairs, współpraca  

z mediami, rzecznik prasowy, szkolenie i kształcenie, 

rekrutacja i selekcja zachowania konsumpcyjne w sieci,  

e-marketing, organizacje sieciowe, media społecznościowe, 

reklama sieciowa, PR w sieci, strategie komunikacyjne 

organizacji 

Komunikowanie społeczne  

Zachowania grupowe: zachowania społeczne w grupie, 

zachowania prospołeczne, zachowania antyspołeczne, 

kształcenie grupowe, samokształcenie, sposoby 

podejmowania decyzji w grupie, rozwiązywanie konfliktów w 

grupie, wpływ społeczny, wpływ mediów na zachowania 

społeczne, organizacyjne i jednostkowe, role społeczne, style 

zachowań, typy, układy komunikacyjne w grupach i 

organizacjach 

Marketing  

Wizerunek organizacji: analiza treści przekazu reklamowego, 

reklama interaktywna, tradycyjne i nowoczesne formy 

dystrybucji produktów, strategie marketingowe, public 

relations tradycyjny i interaktywny, promocja, reklama, 

promocja bezpośrednia, cena, produkt, promocja osobista, 

promocja dodatkowa, sponsoring, lobbibg, e-PR, media 

relations, public affairs, media information, publicyty, 

propaganda 

Kultura organizacyjna: Kultura organizacyjna, Tożsamość 

organizacji, Elementy wizualizacji firm, Patologie w 

organizacji: molestowanie, lobbing, korupcja, patologie 

społeczne 

Ochrona własności intelektualnej, Etyka w zarządzaniu 

własnością intelektualną: ochrona utworów w rozumieniu 

prawa autorskiego przez pracodawców, ochrona danych 

osobowych w organizacjach, ochrona przedmiotów prawa 
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własności przemysłowej w przedsiębiorstwie, przestrzeganie 

zasad dostępu do informacji publicznej, ochrona informacji 

niejawnej w organizacji, plagiat w uczelniach, etyka prac 

naukowych, kradzież własności intelektualnej w podmiotach 

publicznych i niepublicznych 

 

płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK, d.majchrzak@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Zarządzanie kryzysowe 

Bezpieczeństwo militarne RP 

Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych 

 

dr hab. Maciej MARCZYK, m.marczyk@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych 

Problematyka planowania, kierowania i eksploatacji wojskowych 

systemów łączności i informatyki  

Bezpieczeństwo informacji w systemach i sieciach 

teleinformatycznych  

Bezpieczeństwo teleinformatyczne organizacji (w tym organizacji 

zhierarchizowanych) 

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa (obszary: 

systemów łączności  i sieci teleinformatycznych) 

Bezpieczeństwo informacyjne państwa 

Bezpieczeństwo informacji w cyberprzestrzeni 

Cyberbezpieczeństwo (obszary: militarny i niemilitarny) 

Problematyka bezpieczeństwa sieci komputerowych  

i ochrona cyberprzestrzeni RP 

Przygotowanie kadr do prowadzenia działalności w roli 

pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni 

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych 

Bezpieczeństwo informacji w organizacji 

Problematyka bezpieczeństwa informacji w organizacji, system 

informacyjny w organizacji, Polityka bezpieczeństwa organizacji, 

SZBI w organizacji, Szacowanie ryzyka na potrzeby 

bezpieczeństwa informacji w organizacji 
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Wojskowe systemy łączności i informatyki 

Problematyka bezpieczeństwa informacji w ramach 

zautomatyzowanych systemów wspomagania dowodzenia 

Obronność państwa  

Taktyka wojsk łączności i informatyki SZ RP 

Organizacja struktur dowództw i sztabów jednostek wojskowych 

czasu pokoju, kryzysu i wojny 

 

dr hab. Telesfor Marek MARKIEWICZ, m.t.markiewicz@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej, procesy zarządzania ruchem 

lotniczym, zarządzania przestrzenią powietrzną, zapewnianie 

służb żeglugi powietrznej, cywilno-wojskowa współpraca w 

obszarze żeglugi powietrznej oraz prawo i przepisy lotnicze 

(międzynarodowe, unijne i krajowe) 

 

ppłk dr hab. inż. Piotr MAŚLOCH, p.masloch@akademia.mil.pl 

 
Problematyka specjalizacji 

Globalizacja i regionalizacja, dominująca logika, nielegalna 

imigracja, restrukturyzacja, zarządzanie, państwa 

dysfunkcyjne, bezpieczeństwo państwa, obrona terytorialna, 

globalizacja a państwa dysfunkcyjne, służby specjalne  
 

 

płk dr hab. Artur MICHALAK, a.michalak@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Sztuka wojenna. Taktyka. Działania taktyczne wojsk lądowych  

i wojsk obrony terytorialnej. Współdziałanie między rodzajami 

sił zbrojnych. Obrona powszechna 

Działania asymetryczne 

Dowodzenie w działaniach taktycznych 

Szkolenie dowództw i wojsk 

Bezpieczeństwo i obronność państwa 
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dr hab. inż. Bogdan MICHAILIUK, b.michailiuk@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Ochrona ludności i ratownictwo  

Obrona cywilna 

Zarządzanie kryzysowe 

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie 

Zagrożenie bronią masowego rażenia (w tym terroryzm CBRN) 

Obrona przed bronią masowego rażenia 

Ochrona ludności przed skażeniami 

Ratownictwo chemiczne 

Bezpieczeństwo ekologiczne. Ochrona środowiska 

Bezpieczeństwo narodowe. Bezpieczeństwo wewnętrzne 

 

dr hab. Piotr MILIK p.milik@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Prawo bezpieczeństwa międzynarodowego, prawo wojenne, 

odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe, 

międzynarodowe trybunały karne, prawne uwarunkowania 

użycia siły w stosunkach międzynarodowych 

Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa 

Prawo europejskie, integracja europejska, prawo 

instytucjonalne Unii Europejskiej, bezpieczeństwo obszaru 

europejskiego 

 

dr hab. Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN, a.krystman@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Analiza potencjału obronnego i potencjału zagrożeń 
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prof. dr hab. Wojciech NYSZK, w.nyszk@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Logistyka we współczesnych operacjach militarnych 

Logistyka w procesie dowodzenia wojskami 

Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym wojsk  

w zintegrowanym systemie logistycznym SZ RP 

Strategie logistyczne przedsiębiorstw gospodarczych 

 

dr hab. Milena PALCZEWSKA, m.palczewska@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Współczesne konflikty zbrojne 

Bezpieczeństwo narodowe. Edukacja dla bezpieczeństwa 

Polemologia  

Socjologia wojny 

 

prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI, j.pawlowski@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Strategia, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP,       

Strategia Obronności, Strategia wojskowa (militarna), 

Koncepcje działań strategicznych w obronie Polski,          

Sojusznicze aspekty bezpieczeństwa narodowego 

Prognozowanie wyzwań i zagrożeń w sferze bezpieczeństwa 

narodowego (państwa), Środowisko bezpieczeństwa RP-

wymiar globalny, regionalny i  narodowy 

Wyzwania, zagrożenia, szanse i ryzyka w obszarze 

bezpieczeństwa RP 

Asymetryczny wymiar zagrożeń (bezpieczeństwa) 
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dr hab. Przemysław PAŹDZIOREK, p.pazdziorek@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Sztuka wojenna, sztuka operacyjna, operacje militarne, 

wykorzystanie siły militarnej 

 

płk dr hab. Grzegorz PILARSKI, g.pilarski@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji  

w organizacji, ochrona informacji w sieciach komputerowych 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne, wsparcie 

teleinformatyczne, wojskowe systemy teleinformatyczne, 

zautomatyzowane systemy dowodzenia, zarządzanie  

w środowisku teleinformatycznym 

Zarządzanie projektami 

Społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjne, 

komputerowe wspomaganie zarządzania i dowodzenia, 

teleinformatyka 

 

dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL, m.trybull@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Wojsko jako pracodawca na współczesnym rynku pracy 

Powiązania jednostek wojskowych z podmiotami w otoczeniu 

lokalnym w kontekście rozwoju lokalnego: 

- oddziaływanie jednostek wojskowych na rozwój lokalny 

- konsekwencje likwidacji jednostek wojskowych dla rozwoju 

lokalnego 

- współdziałanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 

społeczności lokalnej 

- współpraca jednostek wojskowych z partnerami 

społecznymi i organizacjami pozarządowymi 
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dr hab. Małgorzata POLKOWSKA, m.polkowska@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Międzynarodowe i krajowe bezpieczeństwo lotnicze (w tym 

informacyjne) 

Polityka bezpieczeństwa państwa i UE w lotnictwie 

Suwerenność państwa 

Bezpieczeństwo kosmiczne (międzynarodowe, europejskie  

i krajowe) 

Bezpieczeństwo międzynarodowe a organizacje 

międzynarodowe (w tym dyplomacja) 

 

prof. dr hab. Stanisław SIRKO, s.sirko@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w siłach zbrojnych 

Jednostki wojskowe w otoczeniu lokalnym 

 

dr hab. Stanisław SMYK, s.smyk@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Zarządzanie zasobami gospodarczo-obronnymi państwa 

Logistyka wojskowa w okresie pokoju 

Zabezpieczenie logistyczne wojsk 

Zabezpieczenie logistyczne jednostek straży pożarnej 

 

płk dr hab. inż. Andrzej SOBOŃ, a.sobon@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Nauki o bezpieczeństwie - wyzwania i zagrożenia dla 

bezpieczeństwa pozamilitarnego 

Edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja obronna, edukacja na 

rzecz bezpieczeństwa pozamilitarnego 

Szkolnictwo wojskowe, programy unijne dla szkolnictwa 

wyższego 
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prof. dr hab. Ryszard SZPYRA, r.szpyra@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Bezpieczeństwo informacyjne, walka i wojna informacyjna, 

operacje informacyjne, operacje wpływu, 

cyberbezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo militarne w aspekcie narodowym  

i międzynarodowym, siły zbrojne w polityce międzynarodowej 

państwa, systemy rozpoznania państwa 

Operacyjno-strategiczne problemy użycia lotnictwa 

Sprawy militarne USA 

Nauki o bezpieczeństwie – ogólna charakterystyka 

 

dr hab. Kamila TROCHOWSKA-SVIDEROK, k.trochowska@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Kulturowe aspekty bezpieczeństwa narodowego  

i międzynarodowego, kultura bezpieczeństwa 

Szkolenie sił zbrojnych i resortu obrony 

- kompetencje miękkie 

- nowe technologie  

Operacjonalizacja kultury 

Krytyczne studia nad bezpieczeństwem 

 

płk dr hab. Juliusz TYM, j.tym@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Sztuka wojenna 

Strategia wojskowa 

Szkolenie wojsk 
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dr hab. Ilona URYCH, i.urych@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Edukacja w klasach mundurowych, proces szkolenia 

wojskowego w szkołach średnich, edukacja w oddziałach 

przygotowania wojskowego 

Edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja obronna, nauczyciel  

i jego kompetencje w edukacji dla bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo społeczne, rodzina i wychowanie jako 

podstawy bezpieczeństwa społecznego, społeczne 

uwarunkowania bezpieczeństwa 

Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa, przywództwo 

wojskowe i kompetencje społeczne 

Bezpieczeństwo zdrowotne, kultura fizyczna w kształtowaniu 

bezpieczeństwa zdrowotnego, edukacja zdrowotna  

w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa 

 

prof. dr hab. Marek WRZOSEK, m.wrzosek@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Sztuka wojenna 

- strategia wojskowa 

- sztuka operacyjna wojsk lądowych 

- taktyka działania związków taktycznych, oddziałów  

i pododdziałów wojsk lądowych 

Bezpieczeństwo militarne  

- źródła zagrożeń militarnych 

- militarne aspekty konfliktów zbrojnych 

- międzynarodowe bezpieczeństwo militarne 

Rozpoznanie wojskowe 

- organizacja systemu rozpoznania 

- metody i techniki prowadzenia rozpoznania 

- walka informacyjna 

- operacje informacyjne 

Procesy informacyjne w walce zbrojnej 

mailto:i.urych@akademia.mil.pl
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14 
 

- informacja jako czynnik w walce zbrojnej 

- procesy informacyjne 

- zarządzanie zasobami informacyjnymi 

- dezinformacja i walka informacyjna 

Dowodzenie i zarządzanie w siłach zbrojnych 

- proces decyzyjny 

- planowanie, organizowanie i prowadzenie działań 

- prakseologia w dowodzeniu i zarządzaniu 

 

płk dr hab. inż. Krzysztof WYSOCKI, k.wysocki@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Bezpieczeństwo informacyjne, walka i wojna informacyjna, 

operacje informacyjne, operacje wpływu, 

cyberbezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo militarne w aspekcie narodowym  

i międzynarodowym, siły zbrojne w polityce międzynarodowej 

państwa, systemy rozpoznania państwa 

Operacyjno-taktyczne problemy wsparcia i zabezpieczenia 

inżynieryjnego 

Maskowanie i ochrona wojsk 

Sprawy militarne Federacji Rosyjskiej 

Nauki o bezpieczeństwie – ogólna charakterystyka 

 

dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA-SENKUS, a.wysokinska-senkus@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Edukacja obronna i edukacja dla bezpieczeństwa 

Czynniki determinujące skuteczność szkolenia wojskowego  

w środowisku rzeczywistości wirtualnej 

Opracowanie modelu szkoleń w celu wzrostu skuteczności   

realizowanych zadań dla bezpieczeństwa 

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach sektora 

publicznego, prywatnego oraz non profit realizujących cele  

m. in. gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony 

mailto:k.wysocki@akademia.mil.pl
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Determinanty doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem 

Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście 

sustainability 

Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi 

Doskonalenie strategii w organizacjach sektora publicznego, 

prywatnego oraz non profit realizujących cele m. in. 

gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony 

Audyt w organizacjach sektora publicznego, prywatnego oraz 

non profit realizujących cele m. in. gospodarcze, 

bezpieczeństwa lub obrony 

Systemowe zarządzanie, jakością, bezpieczeństwem i higieną 

pracy oraz bezpieczeństwem informacji, społeczna 

odpowiedzialność w organizacjach sektora publicznego, 

prywatnego oraz non profit realizujących cele m. in. 

gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony 

Standardy QMS AQAP 

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności 

 
                          dr hab. Agnieszka SZCZYGIELSKA,  a.szczygielska@akademia.mil.pl 

 

Problematyka specjalizacji 

Bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo wiedzy w 

systemach informatycznych, zarządzanie informacją, zarządzanie 

wiedzą,  system zarządzania wiedzą 

Siły Zbrojne – potencjał intelektualny, zasoby wiedzy, 

kształtowanie zasobów niematerialnych; Zarządzanie wiedzą w 

Siłach Zbrojnych RP oraz w armiach innych państw, 

Bezpieczeństwo militarne 

Zarządzanie wiedzą w formacjach odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo wewnętrzne 

System bezpieczeństwa państwa - zarządzanie wiedzą    

Transfer wiedzy i umiejętności w sferze cywilno-wojskowej 

Konflikty hybrydowe – działania informacyjne 

Przemysł zbrojeniowy – wykorzystanie wiedzy i nowych 

technologii 
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płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI, t-zielinski@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Bezpieczeństwo militarne (Siły Zbrojne w systemie 

bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego) 

Bezpieczeństwo powietrzne (w tym bezzałogowe systemy 

powietrzne) 

Zdolności obronne Uni Europejskiej (Wspólna Polityka 

Bezpieczeństwa i Obrony) 

Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa 

globalnego, regionalnego, narodowego 

Siły powietrzne (potęga powietrzna) – zdolności i ograniczenia 

w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych oraz w działaniach 

wojennych 
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