
PRAKTYKUJ Z NAMI 

Studencie! Masz możliwość odbycia praktyki w Naszej uczelni! 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów przygotowaliśmy propozycję miejsc w jednostkach organizacyjnych  

Akademii Sztuki Wojennej, w których można odbyć obowiązkowe praktyki studenckie.  

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.  

Lp. Jednostka organizacyjna Kontakt Termin Zakres czynności 

1. ERASMUS+ Agata Lebedziuk  

tel. 261-814-167 

a.lebedziuk@akademia.mil.pl 

cały rok  promocja Programu Erasmus+ 

 pomoc w przygotowaniu wydarzeń 

organizowanych przez jednostkę  

 opieka nad studentami Erasmus+ 

 prace archiwizacyjne 

 wsparcie bieżącej działalności biura 

2. WYDZIAŁ 

BEZPIECZEŃSTWA 

NARODOWEGO 

Ilona Urych  

tel. 261-813-665 

i.urych@akademia.mil.pl 

od marca 2021  archiwizacja dokumentów 

3. WYDZIAŁ NAUKOWY  

I ZARZĄDZANIA 

PROJEKTAMI 

Wiesława Krakowska  

tel. 261-813-421 

w.krakowska@akademia.mil.pl 

15 czerwca 

–15 lipca 
 pomoc przez archiwizacji dokumentów 

 zapoznanie z działalnością bieżącą 

Wydziału Naukowego i Zarządzania 
Projektami 

4. WYDZIAŁ SPRAW 

STUDENCKICH, 

DOKTORANCKICH  

I PROMOCJI 

Joanna Zagdańska  

tel. 261-814-770 

j.zagdanska@akademia.mil.pl 

wg potrzeb 

studenta 
 prace archiwizacyjne wg kierunku studiów 

(preferowane administracja zarządzanie 
i dowodzenie, prawo) 
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5. BIBLIOTEKA GŁÓWNA  Piotr Dobrowolski  

tel. 261-813-102 

p.dobrowolski@akademia.mil.pl 

cały rok  obsługa zasobu elektronicznego 

 praca przy portalu Bezpieczeństwa  

i Obronności 

6. WYDAWNICTWO Renata Czerwińska  

tel. 261-813-585 

r.czerwinska@akademia.mil.pl 

cały rok  zapoznanie z procesem wydawniczym 

publikacji naukowych, metodami 

edytorskimi, szczególnie edytorstwa 

naukowego i redakcją techniczną tekstów 

 zapoznanie z pracami kancelaryjnymi 

i zadaniami związanymi z prowadzeniem 

nowoczesnej – w formie stacjonarnej oraz 

online – księgarni naukowej 

7. PION DOSKONALENIA 

KURSOWEGO 

Kazimierz Traczyk  

tel. 261-813-661 

k.traczyk@akademia.mil.pl 

 

 

CENTRUM SZKOLENIA 

OBRONY PRZED BRONIĄ 

MASOWEGO RAŻENIA  

(CS OPBMR):  

Marcin Szerszeń  

tel. 261-813-738 

m.szerszen@akademia.mil.pl 

marzec–kwiecień  

 

lipiec–sierpień 

1. Moduł metodyczno-szkoleniowy: 

a) poznanie zasad metodyki tworzenia 

kursów online 

b) prowadzenie szkoleń online oraz 

webinariów 

c) podstawa obsługi platform  

e-learningowych LMS ILIAS  

i Moodle 

d) tworzenie mini kursów online  

z tematyki zgodnej z kierunkiem 

studiów w oparciu o darmowy edytor 

kursów oraz rozwiązania komercyjne, 

doskonalenie kompetencji cyfrowych 

2. Moduł techniczny 

a) obsługa programów specjalistycznych 

do tworzenia grafik i multimediów 

http://teleinfo.akademia.mil.pl/modules/addressbook/company.php?company_id=85&return_to=%2Fmodules%2Faddressbook%2Fcontact.php%3Fcontact_id%3D9967%26return_to%3D%252Fcontrols%252F%252Fselect%252Fglobal_select.php
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b) administracja i obsługa techniczna 

platform e-learningowych LMS ILIAS 

i Moodle 

c) tworzenie filmów instruktażowych 

(montaż) 

d) obsługa sprzętu audio-wideo 

e) doskonalenie kompetencji cyfrowych.  

Program praktyk ustalany jest 

indywidualnie w zależności od 

zainteresowań studenta i kierunku 

studiów 

8. INSTYTUT PRAWA  Olga Derda  

tel. 887-777-521 

o.derda@akademia.mil.pl 

luty–wrzesień  zapoznanie z podstawami prawnymi 

funkcjonowania Instytutu Prawa 

 poznanie przepisów prawnych 

dotyczących zadań i kompetencji osób 

funkcyjnych, pracowników administracji 

państwowej oraz struktury organizacyjnej 

w Instytucie Prawa 

 zdobycie umiejętności opracowywania 

indywidualnych aktów normatywnych – 

decyzji i postanowień, aktów 

kierownictwa wewnętrznego, projektów 

regulaminów 

 zapoznanie się z prawidłową techniką 

prowadzenia dokumentacji  

 wsparcie zastępcy dyrektora  

ds. naukowych w pracach 

administracyjno-biurowych 

 zapoznanie z przepisami prawnymi 

dotyczącymi ochrony informacji 
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niejawnych i wiadomości prawnie 

chronionych obowiązującymi  

w Akademii Sztuki Wojennej 

 poznanie systemów i technologii 

informacyjnych stosowanych przez zakład 

pracy 

 zdobycie umiejętności pracy samodzielnej, 

zespołowej oraz podejmowania decyzji 

pod presją czasu 

 kształtowanie poczucia etyki zawodowej 

9. WYDZIAŁ 

ZARZĄDZANIA  

I DOWODZENIA 

Izabela Horzela  

tel. 261-813-436 

i.horzela@akademia.mil.pl 

cały rok  w zależności od potrzeb studenta 

10. ODDZIAŁ 

ORGANIZACJI 

KSZTAŁCENIA 

Katarzyna Chylińska  

tel. 261-814-113 

k.chylinska@akademia.mil.pl 

lipiec–wrzesień  zapoznanie z przepisami o ochronie 

danych osobowych i BHP 

 zapoznanie z przepisami dotyczącymi 
archiwizacji dokumentów 

 

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z przedstawicielem wybranej jednostki organizacyjnej. 

mailto:i.horzela@akademia.mil.pl

