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WPROWADZENIE

Akademia	 przejęła	 spuściznę	 i	 zachowuje	 dziedzictwo	 pokoleń	
oraz	 kontynuuje	 osiągnięcia	 swoich	 sławnych	 poprzedniczek.	 Sięga	
do	 tradycji	Akademii	Szlacheckiego	Korpusu	Jego	Królewskiej	Mości	
i	 Rzeczypospolitej,	 tzw.	 Szkoły	 Rycerskiej,	 utworzonej	 w	 1765	 roku.	
Dzięki	podejmowaniu	nieustannych	wysiłków	przez	kadrę	kierowniczą,	
nauczycielską,	administracyjną	i	pracowników	obsługi	oraz	aktywności	
i	zapałowi	społeczności	studenckiej,	doktoranckiej	i	słuchaczy	wojsko-
wych,	 zaangażowaniu	 i	 świadectwom	 absolwentów,	 a	 także	 wspar-
ciu	 krajowych	 i	 zagranicznych	 partnerów	Akademia	 Sztuki	Wojennej	 
(ASzWoj)	jest	najbardziej	renomowaną	uczelnią	wojskową	w	Polsce.

Obecnie	należy	w	pełni	wykorzystać	osiągniętą	pozycję	uczelni	oraz	
rozwinąć	jej	potencjał	i	podjąć	nowe	możliwości	doskonalenia,	a	także	
stawić	czoła	dynamicznym	zmianom	zachodzącym	we	współczesnym	
świecie	i	pojawiającym	się	wyzwaniom.	Dlatego	Senat	Akademii	Sztuki	
Wojennej	uchwala	niniejszą	Strategię rozwoju Akademii Sztuki Wojen-
nej na lata 2021–2026,	która	określa	misję,	wizję	i	planowane	kierunki	
działania	na	sześć	najbliższych	lat.

Zmiany,	które	dokonały	się	w	sferze	polityczno-militarnej	i	społecz-
nej	w	Europie	i	na	świecie	od	początku	XXI	wieku,	zapoczątkowały	wie-
le	ważnych	procesów.	Kwestie	 związane	z	możliwością	 zapewnienia	
bezpieczeństwa	zarówno	w	wymiarze	narodowym,	 jak	 i	międzynaro-
dowym	są	obecnie	znacznie	bardziej	skomplikowane	niż	kiedykolwiek	
w	historii,	 także	ze	względu	na	hybrydowy	charakter	wielu	zagrożeń,	
w	 tym	w	 środowisku	 informacyjnym.	 Charakter	 zarówno	 aktualnych,	
jak	 i	 przyszłych	 zagrożeń	 sprawia,	 że	 bezpieczeństwo	 jest	 jednym	
z	najważniejszych	obszarów	funkcjonowania	państw,	regionów	i	świa-
ta.	 Dynamicznemu	 rozwojowi	 kulturalno-cywilizacyjnemu	 towarzyszą	
przewartościowania,	z	którymi	musi	zmierzyć	się	społeczność	między-
narodowa,	 w	 tym	 społeczeństwo	 Polski.	 Dynamika	 i	 nieokreśloność	
zmian	pociągają	za	sobą	konieczność	korekty	zasad	 funkcjonowania	
poszczególnych	 struktur	 i	 podmiotów	 bezpieczeństwa.	 Permanent-
nym	przekształceniom	podlega	cały	system	obrony	narodowej,	w	tym	
szkolnictwo	wojskowe.	Akademia	Sztuki	Wojennej	ma	ambicję	stać	się	
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uczelnią	wojskową,	która	będzie	swoją	działalnością	w	pełni	odpowia-
dała	na	oczekiwania	systemu	obronnego	państwa	i	potrzeby	Sił	Zbroj-
nych	RP	(SZ	RP).

Akademia	Sztuki	Wojennej,	spadkobierczyni	bogatej	tradycji	uczel-
ni	wojskowych,	już	nieraz	dowiodła	swoich	zdolności	adaptacji	do	zmian	
zachodzących	w	ciągu	dziejów	i	transformacji.	Obecnie	w	odpowiedzi	
na	nowe	wyzwania	 i	uwarunkowania	 jest	gotowa	zrobić	 to	ponownie	
w	jeszcze	bardziej	złożonej	sytuacji	bezpieczeństwa,	w	czasie	procesu	
modernizacji	Sił	Zbrojnych	RP	oraz	planowanych	zmian	w	systemie	do-
wodzenia	i	w	szkolnictwie	wojskowym.

W	zaistniałej	sytuacji	niezbędne	było	opracowanie	zaktualizowanej	
Strategii rozwoju Akademii Sztuki Wojennej.	Do	głównych	czynników	
zewnętrznych,	które	wpłynęły	na	taką	decyzję,	należą	zmiany	instytu-
cjonalne	i	prawne	uwzględniające	zmodyfikowany	model	funkcjonowa-
nia	szkolnictwa	wyższego	w	Polsce	w	związku	z	zapisami	nowej	usta-
wy	o	szkolnictwie	wyższym.	Opracowanie	i	wdrożenie	nowej	Strategii 
rozwoju Akademii Sztuki Wojennej	 zagwarantuje	uczelni	dynamiczny	
organizacyjny	i	jakościowy	rozwój	w	ciągu	kolejnych	lat.

Założenia	 do	 Strategii	 zostały	 sporządzone	 na	 podstawie	 para-
dygmatu	racjonalności	strategicznej	i	zgodnie	z	klasycznym	modelem	
zarządzania	 strategicznego	oraz	potrzebą	określenia	 koncepcji	 funk-
cjonowania	Akademii	Sztuki	Wojennej	w	kolejnych	latach.	W	pierwszej	
kolejności	 dokonano	 analizy	 zapisów	 poprzedniej	 Strategii rozwoju 
Akademii Sztuki Wojennej na lata 2017–2022.	Przyjęto	w	niej	rok	2020	
jako	czas	dokonania	oceny	działalności	uczelni	 i	określenia	wymaga-
nych	kierunków	zmian.	Było	to	działanie	o	tyle	uzasadnione,	że	w	okre-
sie	 jej	 obowiązywania	 władze	 państwowe	 wdrożyły	 całkowicie	 nowe	
rozwiązania	organizacyjno-prawne	w	postaci	wspomnianej	już	ustawy	
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1.	Wymusiły	one	wprowadzenie	
wielu	zmian	organizacyjnych	i	strukturalnych	we	wszystkich	uczelniach	
wyższych	 w	 kraju.	 Podczas	 analizy	 uwarunkowań	 funkcjonowania	 
ASzWoj	 zbadano	 misję	 uczelni,	 zdefiniowano	 nową	 wizję,	 a	 także	

1 Ustawa	z	dnia	20	 lipca	2018	r.	– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,	Dz.U.	
2021,	poz.	478.
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określono	priorytetowe	cele	strategiczne	na	lata	2021–2026.	W	Strate-
gii	przyjęto	okres	sześciu	lat,	gdyż	jest	to	czas	potrzebny	na	realizację	
wszystkich	zaplanowanych	zmian,	rozwój	i	weryfikację.

Prezentowana	Strategia rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 
2021–2026	wynika	z	przyjętych	przez	uczelnię	misji	i	wizji,	uwzględnia-
jąc	jej	charakter	i	specyfikę.

Uczelnia,	 biorąc	 pod	 uwagę	 misję	 i	 wizję,	 zmiany	 zachodzące	
w	 szkolnictwie	wyższym,	 na	 rynku	 pracy	 oraz	w	 środowisku	 bezpie-
czeństwa	narodowego	i	międzynarodowego,	a	także	wynikające	z	nich	
potrzeby	i	oczekiwania,	określiła	kierunki	rozwoju	w	postaci	pięciu	wy-
odrębnionych	 obszarach	 funkcjonowania:	 kształcenia i szkolenia, 
badań, jednostki wojskowej, oddziaływania społecznego i zarzą-
dzania uczelnią.

Precyzując	długoterminowy	główny	cel	strategiczny,	wyznaczono,	
w	 ramach	wymienionych	wyżej	obszarów,	cele	szczegółowe,	których	
realizacja	umożliwi	osiągnięcie	celu	głównego.

Stosownie	 do	 wyznaczonych	 celów	 określone	 zostały	 priorytety	
i	sposoby	działania	oraz	mierniki	osiągania	tych	celów.

Zapisy Strategii	uwzględniają	dynamikę	zmian	uwarunkowań	zwią-
zanych	z	możliwościami	i	wyzwaniami	dzisiejszego	świata	oraz	zapew-
niają	elastyczność	pozwalającą	na	przystosowanie	się	do	zmiennych	
warunków.

1. MISJA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

Misja	Akademii	Sztuki	Wojennej	jest	wynikiem	współistnienia	dwóch	
wymiarów,	które	łączy	w	sobie	uczelnia,	wojskowego	i	cywilnego.	Aka-
demia	 jest	 wojskowo-publiczną	 uczelnią	 akademicką	 i	 jednocześnie	
jednostką	wojskową.

Akademia	 Sztuki	 Wojennej	 jest	 kontynuatorką	 tradycji	 Wyższej	
Szkoły	Wojennej	powstałej	w	wyniku	przeformowania	Wojennej	Szko-
ły	 Sztabu	Generalnego.	 Czerpiąc	 z	 bogactwa	wielowiekowej	 tradycji	
uczelni	wojskowych,	z	zachowaniem	dorobku	pokoleń,	wytycza	nowe	
kierunki	 rozwoju	 myśli	 wojskowej.	 Ich	 realizacja	 jest	 możliwa	 dzięki	
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wysokiej	 jakości	kształcenia	 i	 innowacyjnym	badaniom	oraz	wykorzy-
staniu	współczesnej	wiedzy	i	praktyki	sztuki	wojennej	odpowiadającej	
aktualnym	i	przyszłym	potrzebom	Sił	Zbrojnych	RP.	Uczelnia	przyczynia	
się	do	rozwoju	i	utrwalania	bezpieczeństwa	Rzeczypospolitej	Polskiej,	
Unii	Europejskiej	i	NATO	przez	badania	naukowe,	działalność	eksperc-
ką,	 kształcenie	wojskowych	 i	 cywilnych	kadr	na	potrzeby	obronności	
i	bezpieczeństwa	oraz	kształtowanie	postaw	patriotycznych,	promowa-
nie	demokracji	i	poszanowania	dla	tradycji	narodowych.	Akademia	inte-
gruje	wiele	rozproszonych	i	funkcjonujących	współzależnie	rozwiązań	
w	zakresie	zarządzania	bezpieczeństwem.	Prowadzi	prace	badawcze	
i	wdrożeniowe	związane	z	kompleksowymi	rozwiązaniami	organizacyj-
no-prawnymi	integrującymi	wysiłek	wszystkich	organów	i	instytucji	RP	
w	dziedzinie	bezpieczeństwa	narodowego.	Misję	tę	uczelnia	realizuje	
w	oparciu	o	najwyższe	wartości	etyczne	i	obywatelskie	takie,	jak:	dąże-
nie	do	prawdy,	szacunek	dla	wiedzy,	patriotyzm,	rzetelność,	otwartość	
na	nowe	idee	i	poszanowanie	człowieka.

MISJA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
•	 wytyczanie	nowych	kierunków	rozwoju	myśli	wojskowej;
•	 wysoka	jakość	kształcenia	wojskowych	i	cywilnych	kadr	na	potrzeby	syste-

mu	obronności	i	bezpieczeństwa	oraz	zarządzania	zasobami;
•	 prowadzenie	badań	naukowych	i	działalności	eksperckiej;
•	 wykorzystanie	współczesnej	wiedzy	i	praktyki	sztuki	wojennej;
•	 odpowiadanie	aktualnym	i	przyszłym	potrzebom	Sił	Zbrojnych	RP,	społe-

czeństwa	oraz	gospodarki	narodowej;
•	 przyczynianie	się	do	rozwoju	i	utrwalania	bezpieczeństwa	Rzeczypospoli-

tej	Polskiej,	Unii	Europejskiej	i	NATO;
•	 współkształtowanie	myśli	strategicznej	państwa	w	obszarze	cywilno-woj-

skowym;
•	 integracja	wielu	rozproszonych	i	funkcjonujących	współzależnie	rozwiązań	

w	zakresie	zarządzania	bezpieczeństwem;
•	 prowadzenie	 badań	 i	 wdrożeń	 związanych	 z	 kompleksowymi	 rozwiąza-

niami	organizacyjno-prawnymi	integrującymi	wysiłek	wszystkich	organów	
i	instytucji	RP	w	obszarze	bezpieczeństwa	narodowego	oraz	zarządzania	
zasobami	systemu	bezpieczeństwa	państwa;	
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•	 kształtowanie	 postaw	 patriotycznych,	 społecznej	 odpowiedzialności,	
otwartości	oraz	promowanie	demokracji	i	poszanowania	dla	tradycji	naro-
dowych;

•	 przestrzeganie	najwyższych	wartości	etycznych	i	obywatelskich	takich,	jak:	
dążenie	do	prawdy,	szacunek	dla	wiedzy,	patriotyzm,	rzetelność,	otwartość	
na	nowe	idee	i	poszanowanie	człowieka.

2. WIZJA ROZWOJU AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

Społeczność	ASzWoj	–	świadoma	zobowiązań	wynikających	z	bo-
gatej	tradycji,	współczesnych	wyzwań	i	potrzeb	Sił	Zbrojnych	RP	–	za-
mierza	tak	pokierować	jej	rozwojem,	żeby	do	roku	2026	Akademia	była	
uczelnią,	która:

•	 jest	 nie	 tylko	 najważniejszą	 uczelnią	wojskową	w	Polsce,	 lecz	
także	ma	ugruntowaną	pozycję	wśród	uczelni	 o	 takim	charak-
terze	 w	 środowisku	 europejskim	 i	 sojuszniczym;	 jest	 uczelnią	
kształcącą	kadry	cywilno-wojskowe	do	kompetencji	na	poziomie	
strategicznym	 oraz	 operacyjnym;	 oferuje	 elitarne	 kształcenie	
przygotowujące	kadry	wojskowe	i	cywilne	z	obszarów	obronno-
ści	i	bezpieczeństwa;	intensyfikuje	współpracę	z	innymi	uczelnia-
mi	oraz	placówkami	naukowymi	w	kraju	i	za	granicą;

•	 jest	wiodącą	uczelnią	w	zakresie	poziomu	i	innowacyjności	ba-
dań,	 jakości	 kształcenia	 i	 doradztwa	w	obszarach	bezpieczeń-
stwa	 i	obronności,	w	 tym	zarządzania	zasobami	systemu	bez-
pieczeństwa	 państwa;	 poprzez	 prowadzenie	 prekursorskich	
i	interdyscyplinarnych	badań	naukowych	będzie	przyczyniała	się	
do	rozwoju	i	umacniania	bezpieczeństwa	narodowego	i	między-
narodowego;	jest	uznanym	w	kraju	i	na	świecie	ośrodkiem	anali-
tyczno-badawczym	w	zakresie	obronności	i	bezpieczeństwa;

•	 jest	 przygotowana	 do	 realizacji	 zadań	 i	 wyzwań	 wynikających	
z	potrzeb,	wymagań	i	oczekiwań	Sił	Zbrojnych	Rzeczypospolitej	
Polskiej;
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•	 jest	 najważniejszym	 ośrodkiem	 w	 Siłach	 Zbrojnych	 RP	 pro-
wadzącym	 badania,	 kształtującym	 kanon	 myśli	 strategicznej	
i	współtworzącym	polską	myśl	 strategiczną	 spójną	 i	 integralną	
dla	środowiska	cywilno-wojskowego;

•	 jest	silna	wartościami	narodowymi,	pielęgnuje	i	utrwala	tradycje	
wojskowe	oraz	wartości	państwa	w	duchu	patriotyzmu	i	polskiej	
racji	stanu;

•	 jest	 uczelnią	 profesjonalnie	 zarządzaną	 i	 administrowaną,	 za-
trudniającą	wysoko	wykwalifikowaną	wojskową	 i	 cywilną	kadrę	
badawczo-dydaktyczną;	jest	placówką,	która	stwarza	przyjazne,	
odpowiadające	najwyższym	krajowym	i	światowym	standardom,	
warunki	 do	 studiowania	 i	 prowadzenia	 innowacyjnych	 badań	 
naukowych.

Utrzymując	 status	 uczelni	 o	 profilu	 ogólnoakademickim	 upraw-
nionej	do	prowadzenia	studiów	 I	 i	 II	 stopnia	oraz	 jednolitych	studiów	
magisterskich,	 szkoły	 doktorskiej	 oraz	nadawania	 stopni	 naukowych,	 
ASzWoj	zdobędzie	wysoką	pozycję	w	środowisku	szkolnictwa	wyższe-
go.	Uzyska	dostęp	do	 jeszcze	większych	 środków	finansowych,	 które	
będą	miały	wpływ	na	poziom	prowadzonych	badań	naukowych.	Tym	sa-
mym	Akademia	będzie	bardziej	atrakcyjna	dla	wykładowców	i	naukow-
ców	oraz	doktorantów	i	studentów	uczelni	krajowych	oraz	zagranicznych.

Wysoką	pozycję	Akademii	Sztuki	Wojennej	na	rynku	edukacyjnym	
i	badań	naukowych	zapewni	bogata	oferta	dydaktyczna	odpowiadają-
ca	potrzebom	obecnego	oraz	prognozowanego	 rynku	pracy,	 a	 także	
potwierdzona	ewaluacją	 jakości	działalności	naukowej	w	co	najmniej	
dwóch	z	czterech	uprawianych	dyscyplin,	to	jest:	nauki	o	bezpieczeń-
stwie,	nauki	o	zarządzaniu	 i	 jakości,	nauki	prawne	oraz	historia.	 Już	
obecnie	Akademia	 jest	najważniejszym	ośrodkiem	badań	naukowych	
w	obszarze	bezpieczeństwa	narodowego.	Zatrudnia	nauczycieli	 aka-
demickich	 o	 uznanym	dorobku	 naukowym	zarówno	w	 kraju,	 jak	 i	 za	
granicą	i	realizuje	różnorodne	przedsięwzięcia	w	krajowych	i	między-
narodowych	zespołach	badawczych.	Uczelnia	będzie	posiadała	także	
potencjał	kadrowy	i	dorobek	naukowy	zapewniający	ugruntowaną	po-
zycję	wśród	cywilnych	uczelni	z	wieloletnią	tradycją	i	doświadczeniem	
w	prowadzeniu	badań	w	dyscyplinie	nauki	o	zarządzaniu	i	jakości.
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Elitarność	 Akademii	 Sztuki	 Wojennej	 wśród	 uczelni	 wojskowych	
potwierdzają	 jej	 działania	 ukierunkowane	na	 kształcenie	parlamenta-
rzystów,	urzędników	państwowych,	pracowników	samorządowych	oraz	
najwyższych	 dowódców	 wojskowych,	 w	 tym	 z	 sił	 zbrojnych	 państw	
sojuszniczych.	 Wypracowanie	 pełnej	 zdolności	 do	 odpowiadania	 na	
bieżące	i	przyszłe	potrzeby	sił	zbrojnych	będzie	wymagało	rozbudowy	
potencjału	badawczo-dydaktycznego,	który	zagwarantuje	oryginalność	
prowadzonych	badań	naukowych	oraz	wysoką	 jakość	kształcenia.	Ko-
nieczne	jest	zintensyfikowanie	współpracy	z	krajowymi	i	zagranicznymi	
ośrodkami	zajmującymi	się	problematyką	bezpieczeństwa	i	obronności.	

Wizja	 rozwoju	 uczelni	 będzie	 realizowana	 w	 oparciu	 o	 niniejszą	
Strategię rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 2021–2026.

WIZJA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
•	 pozostać	najważniejszą	uczelnią	wojskową	w	Polsce	i	ugruntować	swoją	

pozycję	wśród	uczelni	o	takim	charakterze	w	środowisku	europejskim	i	so-
juszniczym;	być	uczelnią,	która	kształci	kadry	cywilno-wojskowe	do	kom-
petencji	na	poziomie	strategicznym,	włącznie	z	oferowaniem	kształcenia,	
które	pozwala	przygotować	kadry	wojskowe	i	cywilne	dla	obszaru	obron-
ności	 i	bezpieczeństwa;	zintensyfikować	współpracę	z	innymi	uczelniami	
i	placówkami	naukowymi	w	kraju	i	za	granicą;

•	 być	wiodącą	uczelnią	w	zakresie	poziomu	i	innowacyjności	badań,	jakości	
kształcenia	i	doradztwa	w	obszarze	bezpieczeństwa	i	obronności,	a	także	
zarządzania	 zasobami	 systemu	bezpieczeństwa	 państwa;	 prowadzić	 in-
nowacyjne	i	interdyscyplinarne	badania	naukowe;	przyczyniać	się	do	roz-
woju	i	umacniania	bezpieczeństwa	narodowego	i	międzynarodowego;	być	
uznanym	w	kraju	i	na	świecie	ośrodkiem	analityczno-badawczym	w	zakre-
sie	obronności	i	bezpieczeństwa;

•	 prowadzić,	odpowiadające	potrzebom	 i	wyzwaniom	 rynku	pracy,	wysokiej	
jakości	kształcenie	w	ramach	dyscyplin	naukowych	rozwijanych	w	Akademii;

•	 realizować	zadania	i	wychodzić	naprzeciw	wyzwaniom	wynikającym	z	po-
trzeb	Sił	Zbrojnych	RP,	społeczeństwa	oraz	gospodarki	narodowej;

•	 prowadzić	badania,	kształtować	kanon	myśli	strategicznej	i	współtworzyć	
polską	myśl	strategiczną	spójną	 i	 integralną	dla	środowiska	cywilno-woj-
skowego;
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•	 pielęgnować	 i	 utrwalać	 bogate	 tradycje	 wojskowe	 oraz	 wartości	 państwa	
w	duchu	patriotyzmu	i	polskiej	racji	stanu;	być	silną	wartościami	narodowymi;

•	 być	 uczelnią	 profesjonalnie	 zarządzaną	 i	 administrowaną,	 zatrudniającą	
wysoko	wykwalifikowaną	wojskową	i	cywilną	kadrę	naukową	i	dydaktycz-
ną,	stwarzającą	przyjazne,	odpowiadające	najwyższym	krajowym	i	świa-
towym	standardom,	warunki	studiowania	i	możliwości	prowadzenia	nowo-
czesnych	badań	naukowych.

3. DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU 
FUNKcJONOWANiA AKADeMii SZtUKi WOJeNNeJ

Akademia	 funkcjonując	 w	 poszczególnych	 obszarach	 dostrzega	
mocne	i	słabe	strony	oraz	rozpoznaje	braki,	ograniczenia	 i	 trudności,	
które	wymagają	wdrożenia	nowych	rozwiązań.

W obszarze kształcenia i szkolenia	Akademia	Sztuki	Wojennej	
jest	 publiczną	 uczelnią	 wyższą	 powołaną	 do	 życia	 na	 mocy	 ustawy	
o	utworzeniu	Akademii	Sztuki	Wojennej2	i	działającą	w	oparciu	o	zapisy	
ustawy	Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.	 Jest	 szkołą	wyższą,	
w	której	kształcą	się	studenci	na	prowadzonych	kierunkach,	poziomach	
i	profilach	studiów	na	zasadach	określonych	w	deklaracji	bolońskiej.	

W	Akademii	kształci	się	studentów	cywilnych	na	studiach	I,	II	i	III	stopnia,	
jednolitych	 studiach	 magisterskich,	 studiach	 podyplomowych,	 żołnierzy	
i	pracowników	resortu	obrony	narodowej	na	studiach	i	kursach	w	ramach	
systemu	doskonalenia	zawodowego,	kadry	cywilne	w	ramach	szkolenia	
kursowego,	a	także	prowadzi	Wyższe	Kursy	Obronne,	Kursy	Zarządzania	
Kryzysowego	 i	Kursy	Obronne	przygotowujące	do	pracy	w	 instytucjach	
osoby	odpowiadające	za	bezpieczeństwo	i	obronność	państwa.

Akademia	tworzy	platformę	współpracy	z	podmiotami	zewnętrzny-
mi,	 to	 jest:	uczelniami,	 instytucjami,	 jednostkami	naukowo-badawczy-
mi,	 przedsiębiorstwami,	 instytucjami	 publicznymi,	 rządowymi	 i	 samo-
rządowymi,	organizacjami	i	instytucjami	międzynarodowymi.	Prowadzi	

2 Ustawa	 z	 dnia	 20	maja	 2016	 r.	o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej,	Dz.U.	
2016,	poz.	906.
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wymianę	pracowników,	studentów	i	doktorantów,	umożliwia	odbywanie	
studiów,	 praktyk,	 staży	 naukowych	 i	 zawodowych	w	 podmiotach	 ze-
wnętrznych,	w	tym	w	jednostkach	samorządu	terytorialnego.

Zadaniem	uczelni	jest	m.in.	ciągłe	dostosowywanie	oferty	kształce-
nia	do	potrzeb	rynku	pracy,	uruchamianie	kolejnych	kierunków	studiów,	
z	 założeniem,	 aby	 jej	 absolwenci	 byli	 wysoko	 cenionymi	 ekspertami	
i	 odpowiedzialnymi	 uczestnikami	 życia	 społecznego	 tworzącymi	 elitę	
intelektualną	kraju.

Realizacja	powyższych	ambicji	wymaga	tworzenia	nowoczesnych	
programów	kształcenia	i	wypracowania	nowych	modeli	dydaktycznych	
zorientowanych	na	interdyscyplinarność	i	 integrację	z	otoczeniem	ze-
wnętrznym	oraz	wykorzystaniem	najlepszych	praktyk,	innowacji	dydak-
tycznych	i	wyników	badań	naukowych.

W obszarze badań	 prowadzi	 działalność	 ekspercką	 na	 potrzeby	
instytucji	 państwowych,	 głównie	 resortu	 obrony	 narodowej,	 odpowie-
dzialnych	za	bezpieczeństwo	narodowe,	w	tym	bezpieczeństwo	militar-
ne,	publiczne,	zewnętrzne	i	wewnętrzne,	a	także	w	dziedzinie	prawnych	
aspektów	 cyberbezpieczeństwa	 oraz	 bezpieczeństwa	 informacyjnego	
i	 komunikacji	 strategicznej.	Współorganizuje	 i	 prowadzi	 z	 instytucjami	
resortu	 obrony	 narodowej	 strategiczne	 ćwiczenia	 wojskowe	 w	 zakre-
sie	 organizacji	 systemów	 dowodzenia,	 podejmowania	 strategicznych	
i	operacyjnych	decyzji	w	uwarunkowaniach	współczesnego	pola	walki.	
Uczestniczy	w	badaniach	nad	nowym	uzbrojeniem	dla	Sił	Zbrojnych	RP.

Akademia	 promuje	 naukowców	 w	 dyscyplinach	 nauki	 o	 bezpie-
czeństwie	oraz	nauki	o	zarządzaniu	i	jakości.	Akademia	posiada	rów-
nież	uprawnienia	do	nadawania	stopnia	naukowego	doktora	habilito-
wanego	w	dyscyplinie	nauki	o	bezpieczeństwie.

Uczelnia	dąży	do	uzyskania	kategorii	B+	w	co	najmniej	dwóch	dys-
cyplinach	naukowych	oraz	poszerzyć	bazę	podmiotów	partnerskich	za	
granicą	i	źródeł	finansowania	badań	naukowych.	

W	Akademii	działają	trzy	thing-tanki:	Centrum	Badań	nad	Bezpie-
czeństwem,	Akademickie	Centrum	Polityki	Cyberbezpieczeństwa	oraz	
Akademickie	Centrum	Komunikacji	Strategicznej,	które	promują	nowe	
rozwiązania	dotyczące	prowadzenia	ekspertyz,	opinii,	 raportów	 i	pro-
jektów	naukowych.
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Priorytetem	Akademii	jest	utrzymanie	posiadanych	i	pozyskanie	no-
wych	uprawnień	do	nadawania	stopni	naukowych	oraz	przeprowadze-
nie	inwestycji	dotyczących	infrastruktury	badawczej.

W obszarze jednostki wojskowej	Akademia	jest	uczelnią	resortu	
obrony	narodowej,	która	przygotowuje	kadry	dowódcze	i	sztabowe	do	
zajmowania	stanowisk	w	siłach	zbrojnych	zaszeregowanych	do	stopni:	
majora,	podpułkownika,	pułkownika	oraz	stanowisk	wymagających	po-
siadania	stopni	generalskich.

Akademia	dąży	do	prowadzenia	dydaktyki	na	najwyższym	pozio-
mie	poprzez	 rozbudowanie	 systemu	szkolenia	 kursowego	 zwłaszcza	
prowadzonego	na	potrzeby	NATO	i	UE.	

Akademia	 potrzebuje	 nowoczesnych	 rozwiązań	 w	 zakresie	 oferty	
edukacyjnej	adresowanej	do	żołnierzy	zawodowych	i	oferty	dydaktycznej	
dla	potrzeb	Sił	Zbrojnych	RP.	Program	kursów	realizowanych	na	potrzeby	
NATO	i	UE	oraz	ćwiczeń	wojskowych	narodowych	i	międzynarodowych	
powinien	być	stale	aktualizowany	i	dostosowywany	do	zmieniających	się	
wyzwań	w	środowisku	bezpieczeństwa	międzynarodowego.

W obszarze oddziaływania społecznego	uczelnia	promuje,	wspól-
nie	z	innymi	ośrodkami	i	podmiotami	w	konsorcjach	badawczych	i	eduka-
cyjnych,	uprawiane	dyscypliny	naukowe	w	celu	zwiększenia	kompetencji	
społecznych,	 ekonomicznych,	 zarządczych	 i	 prawnych	 pracowników,	
studentów	i	doktorantów	w	dziedzinie	bezpieczeństwa	państwa.

Uczelnia	 współpracuje	 z	 innymi	 uczelniami	 i	 podmiotami	 gospo-
darczymi,	wykorzystując	w	wymiarze	narodowym	i	międzynarodowym	
potencjał	i	szanse	wynikające	z	umiejscowienia	i	zakresu	działalności	
uczelni	na	rzecz	zaspokojenia	oczekiwań	współczesnego	rynku.

Jednakże	istnieje	potrzeba	rozszerzenia	współpracy	z	instytucjami	
współpracującymi	w	ramach	podejmowania	wspólnych	projektów	i	ini-
cjatyw	zarówno	w	kraju,	jak	i	za	granicą.

Należy	nieustannie	promować	treści	kształtujące	postawy	patriotycz-
ne	oraz	pogłębiające	wiedzę	na	temat	bezpieczeństwa	i	obronności.

W obszarze zarządzania uczelnią	 stwarza	dogodne	warunki	do	
współpracy	 z	 podmiotami	 zewnętrznymi.	 Współpraca	 obejmuje	 do-
skonalenie	umiejętności,	 kształtowanie	kompetencji,	podnoszenie	kwali-
fikacji	naukowych	 i	zawodowych	pracowników,	studentów	 i	doktorantów	
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w	ramach	przedsięwzięć	realizowanych	na	rzecz	bezpieczeństwa	i	obron-
ności	państwa	zarówno	w	wymiarze	narodowym,	jak	i	sojuszniczym.

Trudnością	uczelni	w	tym	obszarze	jest	doprowadzenie	do	poprawy	
stanu	finansowego	uczelni	z	jednoczesnym	rozwojem	inwestycji	mają-
cych	na	 celu	wzrost	 konkurencyjności	Akademii	w	 środowisku	 krajo-
wym	i	międzynarodowym.

Potrzebne	są	inwestycje	mające	na	celu	przystosowanie	uczelni	do	
nowoczesnych	standardów	teleinformatycznych	i	zapewnienie	dostęp-
ności	dla	osób	niepełnosprawnych.

Stałe	zwiększanie	ilości	kursów	specjalistycznych	i	szkoleń	wymu-
sza	 rozbudowę	 potencjału	 infrastrukturalnego	 w	 obszarze	 zabezpie-
czenia	zakwaterowania	osób	szkolonych	(żołnierzy	zawodowych	oraz	
osób	cywilnych)	poprzez	inwestycję	zwiększającą	liczbę	miejsc	nocle-
gowych	Akademii.	

Ponadto	Akademia	 stara	 się	 o	 pozyskanie	 środków	 finansowych	
z	MON	w	ramach	dotacji	celowej	na	zakup	sprzętu	i	modernizację	pra-
cowni	graficznej	o	elementy	audiowizualne,	w	tym	utworzenie	profesjo-
nalnego	studia	fotograficznego,	studia	nagrań	i	montażu	filmów.

4. ceLe StrAteGicZNe

W	celu	zniwelowania	trudności	i	wyzwań	zdefiniowanych	w	ramach	
diagnozy	 aktualnego	 stanu	 funkcjonowania	Akademii,	 uwzględniając	
jej	wizję	i	misję	oraz	prognozowane	kierunki	zmian	w	szkolnictwie	wyż-
szym,	przyjęto	następujący	cel	strategiczny.	

Główny cel strategiczny:
•	 uzyskanie i utrzymanie statusu najważniejszego ośrodka ba-

dawczo-dydaktycznego w dziedzinie bezpieczeństwa i obron-
ności w środowisku krajowym, międzynarodowym, w tym so-
juszniczym, w systemie edukacji wojskowej oraz w obszarze 
przygotowania kadr cywilno-wojskowych rp w zakresie ich 
kompetencji i współpracy na poziomach strategicznym i ope-
racyjnym oraz kształtowanie polskiej myśli strategicznej.

Cel	główny	zostanie	osiągnięty	przez	zrealizowanie	celów	szcze-
gółowych.
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cele szczegółowe:
•	 osiągnięcie	w	pełnym	zakresie	i	utrzymanie	statusu	najważniej-
szej	 uczelni	 wojskowej,	 statusu	 głównego	 ośrodka	 dydaktycz-
nego	dla	kadry	zawodowej	SZ	RP	na	poziomach:	 taktycznym,	
operacyjnym	i	strategicznym;

•	 utrzymanie	wiodącej	roli	w	kształceniu	wysoko	kwalifikowanych	
kadr	dla	administracji	publicznej	odpowiedzialnej	za	bezpieczeń-
stwo	państwa	i	zarządzanie	zasobami	systemu	bezpieczeństwa	
państwa,	a	także	dla	gospodarki	narodowej;

•	 ciągłe	 pozyskiwanie,	 kształcenie	 i	 rozwój	 kadry	 badawczo-dy-
daktycznej;	 stworzenie	pracownikom	badawczo-dydaktycznym,	
dydaktycznym	i	kadrze	eksperckiej	odpowiednich	warunków	do	
pracy	oraz	zapewnienie	ciągłości	finansowej,	co	umożliwi	zrów-
noważony	rozwój	uczelni;

•	 pełnienie	funkcji	najważniejszego	ośrodka	w	Polsce	kształtującego	
kanon	myśli	strategicznej	państwa	w	obszarze	cywilno-wojskowym;

•	 prowadzenie,	we	współpracy	z	krajowymi	i	zagranicznymi	part-
nerami,	innowacyjnych	i	interdyscyplinarnych	badań	naukowych	
w	 obszarze	 rozwijanych	 dyscyplin;	 opracowanie	 nowatorskich	
rozwiązań	w	zakresie	osiągania	celów	strategicznych	przez	pań-
stwo	i	SZ	RP	na	rzecz	bezpieczeństwa	narodowego;

•	 utrwalanie	i	rozwijanie	tradycji	wojskowych	oraz	wartości	patrio-
tycznych;

•	 stymulowanie	debaty	publicznej	oraz	zwiększanie	świadomości	
społecznej	na	temat	zmian	w	środowisku	informacyjnym,	zagro-
żeń	hybrydowych	oraz	rozwiązań	prawnych	 i	 technologicznych	
w	obszarze	komunikacji	strategicznej;

•	 rozwój	 współpracy	 międzynarodowej,	 głównie	 z	 podobnymi	
ośrodkami	i	uczelniami	w	państwach	NATO	i	UE.

Każdy	z	tych	celów	strategicznych	determinuje	wiele	praktycznych	
działań	 i	 zadań	 do	 wykonania.	 Konsekwentne,	 systematyczne	 i	 ela-
styczne	 ich	spełnianie	zapewni	pomyślny	rozwój	Akademii	oraz	przy-
czyni	się	do	umocnienia	jej	pozycji	w	środowisku	uczelnianym	i	SZ	RP.

Powyższe	 cele	 będą	 realizowane	 w	 głównych	 obszarach	 działal-
ności	Akademii	Sztuki	Wojennej,	to	jest:	kształcenia	i	szkolenia,	badań,	
jednostki	wojskowej,	oddziaływania	społecznego	i	zarządzania	uczelnią.
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OBSZArY DZiAŁALNOści AKADeMii SZtUKi WOJeNNeJ
•	 kształcenie	i	szkolenie;
•	 badania;
•	 jednostka	wojskowa;
•	 oddziaływanie	społeczne;
•	 zarządzanie	uczelnią.

4.1. OBSZAr KSZtAŁceNiA i SZKOLeNiA

4.1.1. CEL STRATEGICZNY

celem strategicznym Akademii Sztuki Wojennej w obszarze 
kształcenia i szkolenia jest utrzymanie głównej roli w dziedzinie 
edukacji kadr sił zbrojnych i administracji publicznej odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz zarządzanie zasobami 
systemu bezpieczeństwa państwa.

Szkoły	wyższe	w	Polsce	 pomagają	w	 odtworzeniu	 i	 zrozumieniu	
przeszłości,	 kształtowaniu	 kluczowych	 umiejętności	 pozwalających	
zrozumieć	 otoczenie	 i	 ułatwiających	 sprawne	 adaptowanie	 się	 do	
niego,	a	także	pomagają	w	przekształcaniu	obecnego	położenia	spo-
łecznego.	Akademia	Sztuki	Wojennej	 z	 racji	 swojej	 unikatowej	 pozy-
cji	–	bycia	uczelnią	wyższą	i	jednocześnie	jednostką	wojskową	–	daje	
studentom	możliwość	wykorzystywania	wiedzy	eksperckiej	teoretyków	
i	praktyków	w	dziedzinie	bezpieczeństwa,	zarządzania,	prawa	i	historii.	
Obecnie	 bardzo	 duża	 konkurencja	 na	 rynku	 edukacyjnym	w	 sytuacji	
niżu	demograficznego	wymusza	podejmowanie	działań	nowatorskich,	
atrakcyjnych	i	spełniających	oczekiwania	przyszłych	studentów.

4.1.2.	PRIORYTETY	I	SPOSOBY	DZIAŁANIA

Rzeczywistością	 kształcenia	 akademickiego	 stało	 się	 nauczanie	
i	 uczenie	 się	 z	wykorzystaniem	nowoczesnych	 technologii	 telekomu-
nikacyjnych	 i	 informatycznych.	 Coraz	 więcej	 zajęć	 oraz	 egzaminów	
dyplomowych	na	uczelniach	odbywa	się	bez	bezpośredniego	kontak-
tu	 z	 nauczycielem.	 Wspólne	 sesje	 egzaminacyjne	 są	 zastępowane	
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różnymi	formami	asynchronicznych	interakcji	albo	„wirtualnymi	grupa-
mi”	czasu	rzeczywistego.

Obowiązujące	rozwiązania	prawne	dotyczące	szkolnictwa	wyższe-
go	z	jednej	strony	wprowadzają	pewne	ograniczenia,	a	z	drugiej,	dają	
nowe	możliwości	uczelniom	w	zakresie	rozwoju	polskiej	nauki.	Nastą-
piła	 zmiana	w	 podziale	 dyscyplin	 naukowych	 oraz	 zostały	 określone	
nowe	 zasady	 ewaluacji,	 do	 których	 uczelnie	muszą	 się	 dostosować.	
Żeby	kształcić	doktorantów,	uczelnie	są	zobowiązane	utworzyć	szkoły	
doktorskie.	 Niezwykle	 ważnym	 elementem	 działalności	 akademickiej	
jest	współpraca	i	wymiana	międzynarodowa.

Wprowadzono	wiele	udogodnień	dla	uczelni,	znacznie	zwiększono	
ich	samodzielność	w	zakresie	kierowania	naukowców	i	wykładowców	
za	granicę	oraz	przyjmowania	cudzoziemców	na	studia.	Nauczyciele	
mają	wybór	ścieżki	kariery	akademickiej:	badawczej,	badawczo-dydak-
tycznej	lub	dydaktycznej.	Prawo	nakłada	na	uczelnie	obowiązek	współ-
pracy	 z	 otoczeniem	 społeczno-gospodarczym.	Współpraca	 obejmuje	
transfer	wiedzy,	a	także	pełnienie	funkcji	opiniotwórczej	i	eksperckiej.

W	tym	kontekście	działalność	dydaktyczna	Akademii	ukierunkowa-
na	jest	na	osiąganie	następujących	priorytetowych	celów	operacyjnych	
w	przyjętych	ramach	czasowych	w	procesie	ciągłego	wdrażania	zmian:

•	 rozwój	oferty	edukacyjnej	w	zakresie	kierunków	studiów,	studiów	
podyplomowych,	kursów	i	szkoleń	specjalistycznych	zorientowa-
nych	na	zapewnienie	najwyższych	i	poszukiwanych	na	krajowym	
i	międzynarodowym	rynku	pracy	(w	tym	przez	instytucje	i	struktu-
ry	NATO	i	UE)	kwalifikacji	w	obszarze	bezpieczeństwa	państwa	
i	zarządzania	bezpieczeństwem	państwa	przez	realizację	nowa-
torskich	programów	kształcenia	 i	zapewnienie	wysokiej	 jakości	
kształcenia;

•	 systematyczne	rozszerzanie	propozycji	studiów	podyplomowych	
dostosowywanych	do	aktualnych	i	przyszłych	potrzeb	rynku	pra-
cy	i	wymagań	społeczeństwa	oraz	gospodarki	narodowej;

•	 strategiczne	kształtowanie	programów	nauczania	przez	analizę	
potrzeb	otoczenia,	tworzenie	nowych	lub	doskonalenie	aktualnie	
realizowanych	programów	kształcenia	uwzględniających	potrze-
by	rynku	pracy,	Sił	Zbrojnych	RP,	instytucji	i	struktur	NATO	i	UE,	
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systemów	 bezpieczeństwa	 narodowego	 i	 międzynarodowego	
oraz	tworzenie	interdyscyplinarnych	studiów	o	charakterze	mię-
dzywydziałowym	i	międzyuczelnianym;

•	 wdrożenie	nowego	modelu	 kwalifikowania	 na	wojskowe	studia	
podyplomowe	i	inne	formy	kształcenia	oficerów	pionu	dowódczo-
-sztabowego	SZ	RP	w	celu	interdyscyplinarnego	przygotowania	
zawodowego	oficerów	do	zajmowania	kolejnych	i	wyższych	sta-
nowisk	w	strukturach	narodowych	oraz	międzynarodowych;

•	 podnoszenie	 rangi	Podyplomowych	Studiów	Operacyjno-Taktycz-
nych,	Wyższego	Kursu	Operacyjno-Strategicznego	oraz	Podyplo-
mowych	Studiów	Polityki	Obronnej	–	głównych	form	podnoszenia	
kwalifikacji	i	kompetencji	dowódczo-sztabowych	oficerów	w	SZ	RP;

•	 rozwój	działających	w	ASzWoj	 centrów	eksperckich,	 które	peł-
nią	 funkcje	 szkoleniowe,	 badawczo-rozwojowe	 i	 doradcze	 na	
potrzeby	m.in.	instytucji	państwowych	odpowiedzialnych	za	bez-
pieczeństwo	narodowe,	głównie	resortu	obrony	narodowej;

•	 utworzenie	szkoły	doktorskiej;
•	 bieżące	aktualizowanie	oferty	edukacyjnej	na	rzecz	profesjonal-
nego	przygotowania	osób	zatrudnionych	w	administracji	publicz-
nej	 oraz	 innych	 instytucjach	 odpowiedzialnych	 za	 bezpieczeń-
stwo,	obronność	i	zarządzanie	kryzysowe;

•	 uruchomienie,	w	porozumieniu	z	partnerami	zagranicznymi,	Stu-
diów	Podyplomowych	„Bezpieczeństwo	państwa”	adresowanych	
do	najważniejszych	osób	w	państwie	(ministrowie,	posłowie,	se-
natorowie);

•	 uzyskanie	zdolności	kształcenia	językowego	przez	przygotowa-
nie	programów	kształcenia	studentów	wojskowych	 i	 cywilnych,	
także	dla	instytucji	i	struktur	NATO	i	UE,	oraz	doskonalenie	umie-
jętności	językowych	nauczycieli	akademickich;

•	 kontynuowanie	kształcenia	na	Podyplomowych	Studiach	Master	
of	Business	Administration	w	specjalnościach	„Defence	&	Secu-
rity”	 i	 „Critical	 Infrastructure”	oraz	poszukiwanie	 i	wskazywanie	
nowych	obszarów	zainteresowania	tego	typu	studiami,	na	przy-
kład	komunikacja	strategiczna;
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•	 uruchomienie	nowych	studiów	podyplomowych	dla	pułkowników	
i	generałów;

•	 doskonalenie	funkcjonowania	Uczelnianego	Systemu	Zapewnie-
nia	Jakości	Kształcenia,	w	tym	Wydziałowych	Systemów	Zapew-
nienia	Jakości	Kształcenia;

•	 kształtowanie	 etosu	 nauczyciela	 akademickiego	 oraz	 wspiera-
nie	rozwoju	kadry	dydaktycznej	przez	rzetelną	ocenę	okresową	
nauczycieli,	realizację	staży	naukowych	i	praktyk	w	jednostkach	
wojskowych,	 instytucjach	centralnych	MON,	krajowych	 i	zagra-
nicznych	 jednostkach	 dydaktyczno-badawczych	 oraz	 wymianę	
poglądów	podczas	konferencji	i	seminariów	naukowych;

•	 optymalizacja	organizacji	procesu	dydaktycznego	przez:
−	 identyfikację	i	implementację	najlepszych	światowych	rozwią-
zań	w	obszarze	dydaktyki,

−	 stałe	doskonalenie	 systemu	zdalnego	nauczania	 i	 standary-
zację	zajęć,

−	 wdrożenie	nowych	metod	dydaktycznych	aktywizujących	stu-
dentów	uczestniczących	w	zajęciach;	stosowanie	metod	pro-
blemowych,

−	 wspieranie	studentów	szczególnie	uzdolnionych	(indywidual-
ne	programy	nauczania),

−	 wspieranie	studentów	niepełnosprawnych	(indywidualne	pro-
gramy	nauczania),

−	 szersze	 wykorzystanie	 ekspertów	 w	 osiąganiu	 najważniej-
szych	efektów	w	zakresie	doskonalenia	umiejętności	 i	 kom-
petencji,

−	 poprawa	organizacji	 praktyk	 studenckich	 i	 ich	dostosowanie	
do	potrzeb	rynku	pracy,

−	 poprawa	jakości	prac	dyplomowych;
•	 doskonalenie	procesu	weryfikacji	postępów	w	osiąganiu	efektów	
uczenia	 się	 poprzez	 nowelizowanie	 regulaminów	 studiów	 i	 in-
nych	powiązanych	dokumentów	normatywnych;

•	 zintensyfikowanie	 współpracy	 międzynarodowej	 w	 dziedzinie	
edukacji	oraz	rozwijanie	mobilności	studentów	i	nauczycieli	aka-
demickich;
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•	 zwiększenie	 zakresu	 wykorzystania	 eksperckiej	 wiedzy	 wykła-
dowców	z	innych	uczelni,	instytutów	badawczych,	instytucji	MON	
i	jednostek	RSZ	RP	w	realizacji	zajęć	dydaktycznych/fakultatyw-
nych	dla	studentów	Akademii;

•	 zapewnienie	 studentom	 konkurencyjnych	 warunków	 do	 stu-
diowania,	 większe	wykorzystywanie	 w	 procesie	 dydaktycznym	
nowych	 technologii	 (wzbogacenie	 oferty	 edukacyjnej	Akademii	
o	 pakiet	 elektronicznego	 kształcenia	 na	 odległość	w	 szkoleniu	
i	kształceniu,	zwłaszcza	w	ramach	sytemu	doskonalenia	zawo-
dowego	żołnierzy)	oraz	większy	udział	potencjału	 i	bardziej	 ra-
cjonalne	wykorzystanie	infrastruktury	specjalistycznych	centrów	
działających	w	Akademii;

•	 budowanie	więzi	z	otoczeniem	w	zakresie	formułowania	pożąda-
nych	efektów	kształcenia	i	szkolenia.

OBSZAr KSZtAŁceNiA i SZKOLeNiA
ceL StrAteGicZNY: utrzymanie	 głównej	 roli	 w	 dziedzinie	 edukacji	 kadr	
sił	zbrojnych	i	administracji	publicznej	odpowiedzialnych	za	bezpieczeństwo	
państwa	oraz	zarządzanie	zasobami	systemu	bezpieczeństwa	państwa.
• ceLe OperAcYJNe:

•	 strategiczne	kształtowanie	oferty	edukacyjnej	poprzez	inwestycje	i	opra-
cowanie	innowacyjnych	programów;

•	 wdrożenie	nowego	modelu	kwalifikowania	na	wojskowe	studia	podyplo-
mowe	 i	 inne	 formy	kształcenia	oficerów	pionu	dowódczo-sztabowego	
i	zabezpieczającego	SZ	RP	w	ASzWoj;

•	 podnoszenie	rangi	Podyplomowych	Studiów	Operacyjno-Taktycznych,	
Wyższego	 Kursu	 Operacyjno-Strategicznego	 oraz	 Podyplomowych	
Studiów	Polityki	Obronnej	poprzez	umiejętną	planistykę	 i	zaproszenie	
do	współpracy	zagranicznych	wojskowych	ośrodków	dydaktycznych;

•	 uruchomienie	szkoły	doktorskiej;
•	 intensyfikacja	wysiłków	na	rzecz	profesjonalnego	przygotowania	osób	

zatrudnionych	w	administracji	publicznej	oraz	innych	instytucjach	odpo-
wiedzialnych	za	bezpieczeństwo,	obronność	i	zarządzanie	kryzysowe;

•	 uruchomienie,	 w	 porozumieniu	 z	 partnerami	 zagranicznymi,	 Studiów	
Podyplomowych	 „Bezpieczeństwo	 państwa”	 przeznaczonych	 dla	 naj-
ważniejszych	osób	w	państwie	(ministrowie,	posłowie,	senatorowie);

•	 uzyskanie	możliwości	kształcenia	w	 języku	angielskim,	w	 tym	na	kur-
sach	certyfikowanych	NATO;
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•	 kontynuowanie	kształcenia	na	Podyplomowych	Studiach	Master	of	Bu-
siness	Administration	w	specjalnościach	„Defence	&	Security”	i	„Critical	
Infrastructure”	oraz	poszukiwanie	i	wskazywanie	nowych	obszarów	za-
interesowania	tego	typu	studiami,	na	przykład	w	obszarze	komunikacji	
strategicznej;

•	 uruchomienie	nowych	studiów	podyplomowych	dla	pułkowników	i	gene-
rałów;

•	 doskonalenie	funkcjonowania	Uczelnianego	Systemu	Zapewnienia	Ja-
kości	Kształcenia,	w	tym	Wydziałowych	Systemów	Zapewnienia	Jako-
ści	 Kształcenia	 poprzez	 weryfikowanie	 efektów	 kształcenia	 w	 trakcie	
całego	procesu	kształcenia;

•	 kształtowanie	 etosu	 nauczyciela	 akademickiego	 oraz	 stymulowanie	
i	wsparcie	rozwoju	kadry	dydaktycznej	poprzez	wprowadzenie	systemu	
oceny	i	motywacji	pracowników	naukowo-dydaktycznych;

•	 optymalizacja	 organizacji	 procesu	 dydaktycznego	 poprzez	 wzrost	
sprawności	systemu	obiegu	informacji;

•	 doskonalenie	procesu	weryfikacji	postępów	w	osiąganiu	efektów	uczenia;
•	 zintensyfikowanie	współpracy	międzynarodowej,	 szczególnie	 z	 uczel-

niami	partnerskimi	w	zakresie	uprawianych	dyscyplin	naukowych;
•	 w	 większym	 stopniu	 wykorzystanie	 eksperckiej	 wiedzy	 wykładowców	

z	innych	uczelni,	instytutów	badawczych,	jednostek	MON	i	SZ	RP	w	re-
alizacji	zajęć	dydaktycznych/fakultatywnych	dla	studentów	Akademii;

•	 zapewnienie	studentom	konkurencyjnych	warunków	do	studiowania	po-
przez	system	wsparcia	dla	studentów	oraz	unowocześnianie	bazy	loka-
lowej	i	wyposażenia	sal	dydaktycznych;

•	 doskonalenie	umiejętności	komunikacyjnych	studentów	poprzez	zmia-
nę	programu	kształcenia,	wdrożenie	rozwiązań	NATO;

•	 stworzenie	 przyjaznych	 warunków	 studentom	 niepełnosprawnym	 po-
przez	wdrożenie	programu	przystosowania	infrastruktury	i	systemów	in-
formatycznych	do	potrzeb	osób	o	ograniczonej	możliwości	poruszania	
się	i	osób	niewidomych;

•	 budowanie	więzi	z	otoczeniem	poprzez	promocję	osiągnięć	pracowni-
ków,	młodych	badaczy	oraz	zespołów	badawczych.
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4.2. OBSZAr BADAŃ

4.2.1. CEL STRATEGICZNY

celem strategicznym Akademii w obszarze badań naukowych 
jest prowadzenie innowacyjnych i interdyscyplinarnych badań na-
ukowych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami 
oraz opracowywanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie 
osiągania celów strategicznych przez państwo i Siły Zbrojne rp na 
rzecz bezpieczeństwa narodowego oraz polskiej myśli strategicznej.

Akademia	 Sztuki	 Wojennej	 jako	 ośrodek	 badawczo-dydaktyczny	
w	obszarze	bezpieczeństwa	i	obronności	odgrywa	główną	rolę	w	kształ-
towaniu	teorii	bezpieczeństwa	narodowego	i	międzynarodowego	oraz	bu-
dowaniu	rozwiązań	aktualnych	problemów	bezpieczeństwa	w	wymiarze	
praktycznym.	Poprzez	prowadzoną	działalność	naukową,	doradczo-eks-
percką	i	dydaktyczną	na	rzecz	systemu	bezpieczeństwa	narodowego	i	Sił	
Zbrojnych	RP	Akademia	ugruntowała	swoją	pozycję	uczelni	przygotowa-
nej	do	prowadzenia	innowacyjnych	badań	naukowych	i	kształcenia	kadr	
na	potrzeby	systemu	kierowania	obronnością	państwa	oraz	kierowania	
i	dowodzenia	jednostkami	organizacyjnymi	resortu	obrony	narodowej.

Działalność	naukowa,	doradcza	i	ekspercka	realizowana	w	uczelni	
skutkuje	innowacyjnymi,	prognostycznymi	koncepcjami	rozwoju	środo-
wiska	 bezpieczeństwa	międzynarodowego	 i	 narodowego,	 w	 tym	 za-
równo	bezpieczeństwa	militarnego,	jak	i	niemilitarnego.	Przedmiotowa	
działalność	będzie	stanowić	wymierny	wkład	w	kształtowanie	nowych	
koncepcji,	strategii,	form,	metod	i	narzędzi	identyfikacji,	analizy	i	oceny	
zagrożeń	bezpieczeństwa,	w	tym	bezpieczeństwa	militarnego.

Wykorzystując	 posiadany	 potencjał	 badawczo-dydaktyczny,	 Aka-
demia	wspiera	system	obronny	państwa,	w	tym	SZ	RP	w	prognozowa-
niu,	planowaniu	długo-	i	krótkoterminowym	oraz	działalności	bieżącej.

Akademia	 prowadzi	 działalność	 doradczo-ekspercką	 dla	 najważ-
niejszych	organów	kierowania	i	dowodzenia,	wspiera	je	w	przygotowa-
niu	rozwiązań	w	zakresie	kierowania	 i	dowodzenia	systemem	obrony	
państwa	 i	 systemem	 dowodzenia	 siłami	 zbrojnymi	 w	 czasie	 pokoju,	
kryzysu	 i	 wojny,	 a	 także	 w	 zakresie	 kompetencji	 komunikacyjnych.	
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Zauważalny	jest	także	coraz	większy	wkład	Akademii	w	budowanie	pro-
fesjonalnych	 rozwiązań	 dotyczących	 zarządzania	 bezpieczeństwem	
społeczności	lokalnych	oraz	współpracy	Sił	Zbrojnych	RP	z	organami	
administracji	publicznej	wszystkich	szczebli.

Działalność	naukowa	w	Akademii	Sztuki	Wojennej	to	jeden	z	najważ-
niejszych	elementów,	który	bezpośrednio	wpływa	na	jej	rozpoznawalność	
i	renomę	w	środowisku	uczelnianym	krajowym	i	otoczeniu	międzynarodo-
wym.	Prowadzenie	badań	naukowych	przez	interdyscyplinarne	zespoły	ba-
dawcze,	we	współpracy	z	krajowymi	 i	zagranicznymi	partnerami,	stanowi	
podstawę	do	budowania	wizerunku	uczelni	jako	najważniejszego	ośrodka	
naukowego	w	 obszarze	 bezpieczeństwa	 i	 obronności	 oraz	 dyscyplinach	
naukowych	 rozwijanych	w	uczelni,	w	 tym	w	naukach	o	bezpieczeństwie,	
o	zarządzaniu	i	jakości,	prawnych	oraz	historii.	Priorytetowe	obszary	badaw-
cze	powinny	uwzględniać	aktualne	 i	przewidywane	zmiany	w	środowisku	
bezpieczeństwa	 wewnętrznego	 i	 zewnętrznego,	 otoczenia	 społecznego	
i	gospodarczego	oraz	mieć	na	uwadze	potrzeby	SZ	RP	i	społeczeństwa.

Akademia	upowszechnia	swoje	badania	naukowe	w	kraju	i	za	gra-
nicą	w	celu	budowy	własnej	marki	–	ważnego	ośrodka	eksperckiego	
–	oraz	do	utrzymania	i	uzyskania	kategorii	naukowych	w	posiadanych	
dyscyplinach	naukowych.

Uczelnia	 kształtuje	 polski	 kanon	 myśli	 strategicznej,	 spójny	 i	 in-
tegralny	 ze	 środowiskiem	 cywilno-wojskowym.	W	 II	RP	 uczelnia	wy-
kształciła	wielu	wybitnych	Polaków,	którzy	kształtowali	politykę	państwa	
polskiego	i	polską	myśl	strategiczną.

Posiadanie	przez	uczelnię	uprawnień	do	nadawania	stopni	nauko-
wych	 w	 wielu	 dyscyplinach	 naukowych	 gwarantuje	 jej	 funkcjonowa-
nie	oraz	 rozwój	 jako	ośrodka	ogólnoakademickiego.	W	konsekwencji	
zapewni	 to	 wysoki	 poziom	 efektywności	 kształcenia	 studentów	 oraz	
zwiększy	tempo	rozwoju	młodej	kadry	naukowej.

Akademia	 analizuje	 możliwości	 i	 potrzebę	 pozyskiwania	 nowych	
uprawnień	 do	 nadawania	 stopni	 naukowych	 w	 dyscyplinach	 nauko-
wych	pośrednio	związanych	z	bezpieczeństwem	i	obronnością.

Uczelnia	 realizuje	 działalność	 naukową	 z	 uwzględnieniem	 efek-
tywnego	wykorzystania	środków	finansowych	na	działalność	naukową	
pochodzących	z	subwencji	oraz	pozyskanych	ze	źródeł	zewnętrznych.
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4.2.2.	PRIORYTETY	I	SPOSOBY	DZIAŁANIA

Osiągnięcie	przez	ASzWoj	statusu	wiodącego	ośrodka	naukowe-
go	w	dziedzinie	bezpieczeństwa	i	obronności	w	środowisku	krajowym	
i	międzynarodowym,	w	tym	sojuszniczym,	będzie	możliwe	przez	reali-
zację	następujących	celów	operacyjnych:

•	 uzyskanie	i	utrzymanie	w	dyscyplinach	naukowych	poddawanych	
ewaluacji	co	najmniej	kategorii	B+;

•	 zapewnienie	 zespołom	 badawczym	 (pracownikom)	 w	Akademii	
warunków	 do	 prowadzenia	 badań	 naukowych	 w	 dyscyplinach	 nauko-
wych	 poddawanych	 ewaluacji,	 w	 tym	 w	 naukach	 o	 bezpieczeństwie,	
o	 zarządzaniu	 i	 jakości,	 prawnych	 oraz	 historii	 poprzez	 optymalizację	
procesów	zarządzania,	wdrożenie	systemu	motywacji,	a	 także	podno-
szenie	standardów	w	rozwoju	aparatury	badawczej;

•	 zwiększenie	zasięgu	 rozpowszechniania	wyników	badań	publi-
kowanych	 przez	 pracowników	 badawczo-dydaktycznych	 afiliujących	
Akademię	Sztuki	Wojennej	poprzez	utrzymanie	własnych	wydawnictw,	
a	także	publikowanie	w	wysoko	punktowanych	czasopismach;

•	 promowanie	 badań	 interdyscyplinarnych,	 w	 tym	 wspólnych	
przedsięwzięć	 badawczych	 z	 SZ	 RP,	 instytucjami	 społecznymi	 oraz	
podmiotami	 gospodarczymi,	 a	 także	 nawiązywanie	 współpracy	 (bu-
dowanie	konsorcjów	badawczych)	i	upowszechnianie	wyników	badań	
w	środowisku	krajowym	i	międzynarodowym	poprzez	realizację	wspól-
nych	przedsięwzięć;

•	 zapewnienie	 dostępu	 do	 informacji	 naukowej	 oraz	 narzędzi	
wspomagających	 proces	 prowadzenia	 badań	 kadrze	 akademickiej.	
Istotne	w	tym	zakresie	jest	wspieranie	przez	administrację	uczelni	ka-
dry	badawczo-dydaktycznej	we	wnioskowaniu	i	realizacji	projektów	na-
ukowo-badawczych;

•	 organizowanie	staży	w	krajowych	i	zagranicznych	ośrodkach	na-
ukowych	oraz	wyjazdów	w	celu	prowadzenia	badań	naukowych;

•	 zintensyfikowanie	 udziału	w	 badaniach	 i	 projektach	 realizowa-
nych	dla	Sił	Zbrojnych	RP,	NATO	i	UE	poprzez	udział	kadry	naukowej	 
w	krajowych	i	międzynarodowych	zespołach	badawczych;
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•	 udział	we	wdrażaniu	wyników	badań	w	instytucjach	bezpieczeń-
stwa	narodowego	i	obronności,	w	tym	przede	wszystkim	w	Siłach	Zbroj-
nych	RP	oraz	polskim	przemyśle	obronnym;

•	 zwiększenie	roli	Akademii	jako	ośrodka	eksperckiego	w	dziedzinie	
bezpieczeństwa	 i	obronności,	w	tym	cyberbezpieczeństwa	oraz	komu-
nikacji	 strategicznej,	 a	 także	 w	 pozostałych	 dyscyplinach	 naukowych,	
uwzględniającego	potencjał	innych	eksperckich	ośrodków	badawczych;

•	 rozbudowa	infrastruktury	badawczej	na	potrzeby	prowadzonych	
badań	naukowych;

•	 profesjonalne	wydawanie	 dwóch	 lub	więcej	 czasopism	 nauko-
wych	indeksowanych	w	międzynarodowych	bazach	czasopism	nauko-
wych	(Scopus,	Web of Science);

•	 organizowanie	 krajowych	 oraz	 międzynarodowych	 przedsię-
wzięć	z	obszaru	działalności	naukowej	i	aktywny	w	nich	udział;

•	 rozwój	polityki	otwartego	dostępu	do	publikacji	naukowych.

OBSZAr BADAŃ
ceL StrAteGicZNY:	 prowadzenie	 innowacyjnych	 i	 interdyscyplinarnych	
badań	naukowych,	we	współpracy	z	krajowymi	 i	zagranicznymi	partnerami,	
oraz	opracowywanie	i	wdrażanie	nowatorskich	rozwiązań	w	zakresie	osiąga-
nia	celów	strategicznych	przez	państwo	 i	Siły	Zbrojne	RP	na	rzecz	bezpie-
czeństwa	narodowego	oraz	polskiej	myśli	strategicznej.
•	 ceLe OperAcYJNe:

•	 zapewnienie	zespołom	badawczym	(pracownikom)	w	Akademii	warun-
ków	do	prowadzenia	badań	naukowych,	szczególnie	w	zakresie	wspo-
magania	inicjatyw	zmierzających	do	powoływania	ogólnowydziałowych	
zespołów	badawczych;

•	 zwiększenie	 zasięgu	 rozpowszechniania	 wyników	 badań	 publikowa-
nych	przez	pracowników	badawczo-dydaktycznych	afiliujących	Akade-
mię	Sztuki	Wojennej	poprzez	publikacje	naukowe	i	konferencje;

•	 uzyskanie	i	utrzymanie	w	dyscyplinach	naukowych	poddawanych	ewa-
luacji	co	najmniej	kategorii	B+;

•	 promowanie	badań	interdyscyplinarnych	w	ramach	projektów	badawczych;
•	 stworzenie	kadrze	akademickiej,	zwłaszcza	młodej,	dogodnych	warun-

ków	do	rozwoju	naukowego,	szczególnie	poprzez	współpracę	z	ośrod-
kami	krajowymi	i	zagranicznymi	oraz	innymi	podmiotami	badawczymi,	
wspomagającymi	prace	badawczo-rozwojowe;
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•	 systemowe	 organizowanie	 staży	w	 krajowych	 i	 zagranicznych	 ośrod-
kach	naukowych	i	wyjazdów	w	celu	prowadzenia	badań	naukowych;

•	 zintensyfikowanie	 udziału	 w	 badaniach	 i	 projektach	 na	 potrzeby	 Sił	
Zbrojnych	RP,	NATO	i	UE;

•	 udział	we	wdrażaniu	wyników	badań	w	instytucjach	bezpieczeństwa	na-
rodowego	i	obronności	państwa;

•	 zwiększenie	roli	Akademii	jako	ośrodka	eksperckiego	w	dziedzinie	bez-
pieczeństwa	i	obronności,	w	tym	cyberbezpieczeństwa	oraz	komunikacji	
strategicznej,	a	także	w	pozostałych	dyscyplinach	naukowych	poprzez	
wymianę	doświadczeń	i	nawiązanie	współpracy	z	innymi	uznanymi	uni-
wersytetami;

•	 rozbudowa	infrastruktury	badawczej,	szczególnie	w	zakresie	powstania	
nowych	i	rozbudowania	istniejących	stanowisk	badawczych;

•	 profesjonalne	wydawanie	dwóch	 lub	więcej	czasopism	naukowych	 in-
deksowanych	 w	 międzynarodowych	 bazach	 czasopism	 naukowych	
(Scopus, Web of Science);

•	 organizowanie	 krajowych	 i	międzynarodowych	 przedsięwzięć	 badaw-
czych	i	aktywny	w	nich	udział;

•	 rozwój	 polityki	 otwartego	 dostępu	 do	 publikacji	 naukowych	m.in.	 po-
przez	publikowanie	w	recenzowanych	otwartych	czasopismach	i	książ-
kach	naukowych.

4.3. OBSZAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

4.3.1. CEL STRATEGICZNY

Akademia Sztuki Wojennej stawia sobie za cel osiągnięcie sta-
tusu głównego ośrodka dydaktycznego i szkolenia kursowego dla 
kadry zawodowej SZ rp na poziomach: taktycznym, operacyjnym 
i strategicznym.

Zadania	edukacyjne	na	 rzecz	wojska	 realizuje	obecnie	w	Polsce	
pięć	uczelni	wojskowych,	to	jest:	Akademia	Sztuki	Wojennej,	Wojsko-
wa	Akademia	Techniczna,	Akademia	Wojsk	Lądowych,	Lotnicza	Aka-
demia	Wojskowa	i	Akademia	Marynarki	Wojennej.	System	kształcenia	
wojskowego	 uzupełnia	 Kolegium	 Wojskowo-Lekarskie	 Uniwersytetu	
Medycznego	w	Łodzi.	Koncentrują	 się	one	na	kształceniu	podchorą-
żych	i	oficerów,	kształcą	kadry	naukowe,	prowadzą	kursy	specjalistycz-
ne	i	studia	podyplomowe.	Uczestniczą	także	w	procesie	modernizacji	
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wojska	 poprzez	 prowadzenie	 badań	 naukowych,	 prac	 eksperckich	
i	wdrożeniowych	w	zakresie	techniki	 i	technologii	obronnych	oraz	no-
wego	uzbrojenia	i	sprzętu	wojskowego.	Wszystkie	uczelnie	wojskowe	
prowadzą	działalność	edukacyjną	dla	osób	spoza	wojska.

Odpowiedzią	 na	 zmiany	 w	 środowisku	 bezpieczeństwa	 są	 prze-
obrażenia	współczesnych	sił	zbrojnych,	w	tym	Sił	Zbrojnych	RP.	Nie-
zależnie	 od	 współpracy	 w	 ramach	 NATO	 i	 gwarancji	 sojuszniczych	
podstawowym	filarem	bezpieczeństwa	Polski	 są	własne	siły	 zbrojne.	
Wsparciem	dla	wojsk	operacyjnych	 i	 lokalnych	społeczności	stały	się	
Wojska	Obrony	Terytorialnej	–	piąty	rodzaj	sił	zbrojnych.	Ważne	miejsce	
w	strukturze	Sił	Zbrojnych	RP	zajmują	rozwijające	się	Wojska	Obrony	
Cyberprzestrzeni.	Rozbudowa	Sił	Zbrojnych	RP	w	ciągu	najbliższych	
kilku	lat	wprawdzie	przyczyni	się	do	zwiększenia	zapotrzebowania	na	
kandydatów	 na	 oficerów,	 lecz	 nie	wpłynie	 na	 gwałtowny	wzrost	 licz-
by	oficerów	starszych,	którzy	powinni	podjąć	kształcenie	w	uczelniach	
wojskowych.

Akademia	jest	uczelnią	wojskową	na	podstawie	art.	1,	ust.	3	usta-
wy	z	dnia	24	czerwca	2016	r.	o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej3 
i	działa	na	podstawie	ustawy	Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Jej	głównym	zadaniem	jest	przygotowanie	kadr	dowódczych	szczebli:	
taktycznego,	operacyjnego	i	strategicznego	na	potrzeby	SZ	RP.	Uczel-
nia	współpracuje	z	jednostkami	organizacyjnymi	resortu	obrony	narodo-
wej	we	wszystkich	obszarach	 funkcjonowania	działu	administracji	 rzą-
dowej	 „obrona	narodowa”.	Przedmiotowa	współpraca	 jest	 realizowana	
w	obszarach	identyfikacji	zagrożeń	bezpieczeństwa	oraz	modelowania	
współpracy	cywilno-wojskowej	w	czasie	pokoju,	kryzysu	i	wojny	w	dome-
nach:	cyberbezpieczeństwo,	komunikacja	strategiczna,	rozbudowa	zdol-
ności	obronnych	państwa	i	Sił	Zbrojnych	RP,	przemysł	obronny,	rozwój	
technologii	 obronnych,	 prowadzenie	 ćwiczeń	 obronnych	 i	wojskowych	
oraz	budowanie	zdolności	w	ramach	NATO	i	UE.

3 Dz.U.	2016,	poz.	906.
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4.3.2.	PRIORYTETY	I	SPOSOBY	DZIAŁANIA

Akademia	 pełni	 w	 Siłach	 Zbrojnych	 RP	 funkcję	 ośrodka	 dorad-
czego,	eksperckiego	 i	dydaktycznego	w	zakresach:	myśli	wojskowej,	
prawa,	 w	 tym	 prawa	 w	 obszarze	 cyberbezpieczeństwa,	 problemów	
bezpieczeństwa	międzynarodowego,	bezpieczeństwa	informacyjnego,	
bezpieczeństwa	militarnego	oraz	zarządzania	strategicznego.	Ponadto	
jest	elementem	zarządzania	i	kwalifikowania	zasobów	ludzkich	na	po-
trzeby	Sił	Zbrojnych	RP.

W	wymiarze	strategicznym	Akademia	pełni	funkcję	najważniejsze-
go	ośrodka	doradczego,	eksperckiego	i	naukowo-dydaktycznego	dzia-
łającego	na	rzecz	naczelnych	organów	administracji	publicznej	i	orga-
nów	dowodzenia	SZ	RP	szczebla	strategicznego.

W	wymiarze	operacyjnym	Akademia	jest	głównym	ośrodkiem	roz-
woju	myśli	operacyjnej	oraz	budowy	teorii	i	koncepcji	działań	w	cyber-
przestrzeni	 oraz	w	 środowisku	 informacyjnym.	 Jest	 także	 ośrodkiem	
dydaktycznym	 ukierunkowanym	 na	 kształcenie	 kadr	 kierowniczych,	
dowódczych	i	sztabowych	organów	administracji	zespolonej	szczebla	
centralnego	oraz	dowództw	i	instytucji	resortu	obrony	narodowej	szcze-
bla	operacyjnego.

W	wymiarze	taktycznym	ASzWoj	rozwija	teorię	taktyki	ogólnej	oraz	
taktyki	rodzajów	wojsk,	teorii	i	działań	w	cyberprzestrzeni	oraz	w	środo-
wisku	informacyjnym,	prawa	wojskowego	oraz	kształci	kadry	kierowni-
cze,	specjalistyczne	administracji	rządowej	i	samorządowej	oraz	kadry	
dowódcze	i	sztabowe	dla	dowództw	szczebla	taktycznego	SZ	RP.

OBSZAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
ceL StrAteGicZNY: osiągnięcie	statusu	głównego	ośrodka	dydaktyczne-
go	i	szkolenia	kursowego	dla	kadry	zawodowej	SZ	RP	na	poziomach:	taktycz-
nym,	operacyjnym	i	strategicznym.
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•	 ceLe OperAcYJNe:
•	 pełnić	w	Siłach	Zbrojnych	RP	funkcję	ośrodka	doradczego,	eksperckie-

go	i	dydaktycznego	dzięki	przygotowaniu	i	doskonaleniu	zawodowemu	
kadr	dowódczych,	sztabowych	i	logistycznych	Sił	Zbrojnych	Rzeczypo-
spolitej	Polskiej	wszystkich	poziomów	dowodzenia:	taktycznego,	opera-
cyjnego	i	strategicznego;

•	 stanowić	 element	 zarządzania	 i	 kwalifikowania	 zasobów	 ludzkich	 na	
potrzeby	SZ	RP	poprzez	 realizację	zadań	określonych	przez	Ministra	
Obrony	Narodowej,	odpowiadających	potrzebom	Sił	Zbrojnych	Rzeczy-
pospolitej	Polskiej	i	ich	jednostkom	organizacyjnym,	stanowiąc	ich	za-
plecze	analityczne	i	eksperckie;

•	 odgrywać	rolę	głównego	ośrodka	rozwoju	myśli	operacyjnej	oraz	teorii	
i	koncepcji	działań	w	cyberprzestrzeni	oraz	środowisku	informacyjnym;

•	 rozwijać	 teorię	 taktyki	 ogólnej	 i	 taktyki	 rodzajów	wojsk,	 teorię	działań	
w	cyberprzestrzeni,	prawa	wojskowego;

•	 kształcić	 kadry	 kierownicze	 i	 specjalistyczne	 na	 potrzeby	 administra-
cji	rządowej	 i	samorządowej	oraz	kadry	dowódcze	i	sztabowe	dla	do-
wództw	szczebli:	strategicznego,	operacyjnego	i	taktycznego.

4.4. OBSZAr ODDZiAŁYWANiA SpOŁecZNeGO

4.4.1. CEL STRATEGICZNY

celem strategicznym w obszarze oddziaływania społecznego 
jest utrwalanie i rozwijanie tradycji wojskowych, kształtowanie 
postaw patriotycznych oraz aktywne wspieranie działalności na 
rzecz społeczności lokalnych i regionalnych w wybranych regio-
nach i województwach.

Współczesna	cywilizacja	charakteryzuje	się	dużym	tempem	zmian	
we	wszystkich	dziedzinach	życia	i	dlatego	wymaga,	żeby	człowiek	po-
siadał	umiejętności	 dostosowania	 się	do	nagłych	zmian.	Potrzeba	 ta	
generuje	nowe	wyzwania	skierowane	do	wszystkich	podmiotów	syste-
mu	edukacji,	w	 tym	szkolnictwa	wyższego,	które	uwzględniając	 indy-
widualne	możliwości	oraz	potrzeby	człowieka	i	społeczeństwa,	a	także	
rzeczywistość	cywilizacyjną,	w	sposób	profesjonalny	powinno	realizo-
wać	powierzone	im	zadania.
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Wszystkie	 uczelnie	w	Polsce,	w	 tym	Akademia	Sztuki	Wojennej,	
ponoszą	 społeczną	 odpowiedzialność	 nie	 tylko	 za	 sposób	 i	 jakość	
kształcenia,	poziom	przygotowania	absolwentów,	pogłębianie	 i	popu-
laryzację	wiedzy	oraz	umiejętność	krytycznego	myślenia,	lecz	także	za	
wychowanie	młodego	pokolenia	pielęgnującego	wartości	patriotyczne.

4.4.2.	PRIORYTETY	I	SPOSOBY	DZIAŁANIA

Akademia	Sztuki	Wojennej	prowadzi	działalność	na	rzecz	społecz-
ności	lokalnych	i	regionalnych	w	wybranych	regionach.

Współpracuje	z	przedsiębiorstwami	przy	rozwijaniu	projektów,	pro-
gramów	doskonalących	umiejętności,	pogłębiających	wiedzę,	kształtu-
jących	kompetencje	w	zakresie	przedsiębiorczości	pracowników,	stu-
dentów	i	doktorantów.

Współpracuje	 z	 organizacjami	 i	 instytucjami	 międzynarodowymi	
przy	realizacji	wspólnych	prac	naukowych	i	badawczych.

Zapewnia	 warunki	 sprzyjające	 rozwojowi	 innowacyjności	 przez	
pomoc	uczelni	w	realizacji	projektów	na	rzecz	gospodarki,	ich	komer-
cjalizacji	i	umiędzynarodowienia	w	ramach	Akademickiego	Inkubatora	
Przedsiębiorczości.

Rozwija	 współpracę	 naukowo-badawczą,	 doradczą,	 patronacką	
oraz	ukierunkowuje	działanie	uczelni	na	promocję	jej	marki.

Ze	szkołami	ponadpodstawowymi,	w	ramach	realizacji	wspólnych	
zadań,	organizuje	cykliczne	imprezy	i	inne	przedsięwzięcia	promujące	
idee	współpracy	na	rzecz	bezpieczeństwa	oraz	podnoszenia	świado-
mości	społecznej	w	dziedzinie	obronności.

Prowadzi	 spójną	 politykę	 medialną	 wobec	 podmiotów	 zewnętrz-
nych	mającą	na	celu	promocję	uczelni,	rekrutację	studentów	i	pozyski-
wanie	pracowników.

OBSZAr ODDZiAŁYWANiA SpOŁecZNeGO
ceL StrAteGicZNY: utrwalanie	i	rozwijanie	tradycji	wojskowych,	kształto-
wanie	postaw	patriotycznych	oraz	aktywne	wspieranie	działalności	na	rzecz	
społeczności	 lokalnych	 i	 regionalnych	w	wybranych	 regionach	 i	wojewódz-
twach.
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•	 ceLe OperAcYJNe:
•	 prowadzenie	 działalności	 na	 rzecz	 społeczności	 lokalnych	 i	 regional-

nych	w	wybranych	regionach	w	zakresie	działań	edukacyjnych;
•	 rozwijanie	projektów	i	programów	doskonalących	umiejętności,	pogłę-

biających	 wiedzę,	 kształtujących	 kompetencje	 społeczne	 w	 zakresie	
przedsiębiorczości	pracowników,	studentów	i	doktorantów;

•	 rozwijanie	współpracy	z	organizacjami	i	instytucjami	międzynarodowymi;
•	 zapewnianie	warunków	sprzyjających	rozwojowi	innowacyjności;
•	 realizacja	współpracy	naukowo-badawczej,	doradczej	i	patronackiej	po-

przez	prowadzenie	wspólnych	badań	naukowych	 i	wymianę	doświad-
czeń	w	zakresie	kształcenia;

•	 organizowanie	cyklicznych	przedsięwzięć	promujących	idee	współpra-
cy	na	rzecz	bezpieczeństwa	oraz	podnoszenia	świadomości	społecznej	
w	dziedzinie	obronności;

•	 prowadzenie	spójnej	polityki	medialnej	wobec	podmiotów	zewnętrznych	
ukierunkowanej	na	promocję	uczelni,	rekrutację	studentów	oraz	pozy-
skiwanie	pracowników;

•	 realizacja	polityki	dostępności	uczelni,	równych	szans,	niedyskryminacji	
i	wdrażania	racjonalnych	usprawnień.

4.5. OBSZAr ZArZĄDZANiA UcZeLNiĄ

4.5.1. CEL STRATEGICZNY

W obszarze zarządzania uczelnią celem strategicznym jest 
ciągłe pozyskiwanie, kształcenie i rozwój kadry badawczo-dydak-
tycznej, a także stworzenie pracownikom badawczo-dydaktycz-
nym, dydaktycznym, kadrze eksperckiej i administracyjnej dogod-
nych warunków do pracy oraz zapewnienie płynności finansowej, 
co umożliwia zrównoważony rozwój uczelni.

Częścią	systemu	nauki	polskiej	 i	 systemu	edukacji	narodowej	są	
uczelnie	wojskowe.	Działają	one	na	takich	samych	zasadach	jak	uczel-
nie	cywilne.	Są	autonomiczne,	prowadzą	samodzielną	politykę	kadro-
wą	i	gospodarkę	finansową,	a	przede	wszystkim	mają	prawo	pozyski-
wać	środki	finansowe	z	różnych	źródeł	i	na	podstawie	różnych	tytułów.	
Organ	 nadzorujący	 –	Minister	 Obrony	 Narodowej	 –	 określa	 zadania	
edukacyjne	 uczelni	 realizowane	 na	 potrzeby	 wojska	 oraz	 finansuje	
i	nadzoruje	ich	działalność	w	tym	zakresie.
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4.5.2.	PRIORYTETY	I	SPOSOBY	DZIAŁANIA

Obecna	 struktura	 organizacyjna	Akademii	 została	 ukształtowana	
od	 2016	 roku	 i	 jest	 pochodną	 tworzonych	 w	 tym	 czasie	 rozwiązań.	
Ujednolicenie	 oraz	 uproszczenie	 struktury	 organizacyjnej	 będzie	 fila-
rem	 nowoczesnego	 zarządzania	Akademią.	Wraz	 z	 nią	 zostanie	 za-
gwarantowane	właściwe	dostosowanie	posiadanych	zasobów	ludzkich	
do	zmieniających	się	potrzeb,	ich	pełniejsze	wykorzystanie,	a	w	konse-
kwencji	obniżenie	kosztów	prowadzonej	działalności.

Akademia	 usprawnia	 system	 przepływu	 informacji	 między	 po-
szczególnymi	jednostkami.	Niezbędna	w	tym	zakresie	jest	dodatkowa	
i	kompleksowa	analiza	obowiązujących	aktów	wewnętrznych	z	punk-
tu	widzenia	ich	zgodności	z	powszechnie	obowiązującymi	przepisami	
prawa	i	spełniania	wymogów	racjonalnego	działania.

Z	 jednej	 strony	 wprowadzona	 reforma	 systemowa	 szkolnictwa	
wyższego	zarówno	w	obszarze	kształcenia,	 jak	 i	nauki	wymusza	do-
stosowanie	 wielu	 regulacji	 wewnętrznych	 Akademii,	 w	 tym	 również	
aktu	najwyższej	rangi	–	Statutu Akademii Sztuki Wojennej.	Z	drugiej,	
otwierające	się	możliwości	pozyskiwania	zewnętrznych	środków	finan-
sowych	na	działalność	naukową	i	dydaktyczną	muszą	znaleźć	odzwier-
ciedlenie	w	wewnętrznych	regulacjach	prawnych	określających	zasady	
obiegu	dokumentów	i	kontroli	pozyskiwanych	w	ten	sposób	funduszy.

Akademia	podejmuje	działania	mające	na	celu	wdrożenie	standar-
dów	wewnętrznych	określających	kwalifikacje	i	predyspozycje	pracow-
ników	oraz	możliwości	 pogłębiania	przez	nich	wiedzy	 i	 doskonalenia	
posiadanych	 i	 kształtowania	 nowych	 umiejętności.	 Stworzenie	 mo-
delu	 nowocześnie	 zarządzanej	Akademii	w	Siłach	Zbrojnych	RP	po-
zwoli,	 z	wykorzystaniem	 odpowiedniej	 promocji	 wizerunku	Akademii,	
na	podniesienie	jej	renomy	zarówno	w	kraju,	jak	i	za	granicą.	Jednym	
z	 warunków	 osiągnięcia	 tego	 stanu	 jest	 wykreowanie	 godnej	 naśla-
dowania	kultury	organizacyjnej.	Dlatego	niezwykle	 istotne	będzie	do-
prowadzenie do stanu, w którym Akademia będzie nowocześnie 
zarządzaną organizacją tworzącą efektywne relacje wewnętrzne 
oraz zewnętrzne, a także posiadającą godną naśladowania kulturę 
organizacyjną.
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Żeby	stworzyć	pracownikom	badawczo-dydaktycznym,	dydaktycz-
nym	 i	 kadrze	 eksperckiej	 dogodne	 warunki	 do	 pracy	 oraz	 zapewnić	
ciągłość	finansową,	co	umożliwia	zrównoważony	rozwój	uczelni,	nale-
ży	dostosować	struktury	do	potrzeb	wynikających	ze	specyfiki	prowa-
dzonej	działalności	podstawowej.	Powyższe	będzie	realizowane	m.in.	
poprzez:

•	 racjonalizację	 struktury	 zatrudnienia	w	 stosunku	 do	 liczby	 stu-
dentów	oraz	realizowanych	zadań,	co	umożliwi	osiągnięcie	wyż-
szego	poziomu	sprawności	organizacyjnej	uczelni;

•	 prowadzenie	procesu	informatyzacji	z	uwzględnieniem	tendencji	
światowych	(e-learning,	e-laboratoria,	e-biblioteka);

•	 dostosowanie	regulacji	wewnętrznych	do	współczesnych	wymo-
gów	sprawnego	zarządzania;

•	 osiągnięcie	 wysokiego	 poziomu	 profesjonalizacji	 administracji	
akademickiej	 i	 służbowej	w	poszczególnych	 jednostkach	orga-
nizacyjnych;

•	 zbudowanie	wysokiej	renomy	Akademii	w	Polsce,	Unii	Europej-
skiej,	NATO	i	na	świecie	wraz	z	utrwaleniem	(wypracowaniem)	
poczucia	tożsamości	z	macierzystą	instytucją.

Osiągnięcie	założonych	celów	strategicznych	zarówno	w	obszarach	
nauki,	jak	i	kształcenia	będzie	wymagać	zapewnienia	długookresowej	
stabilizacji	finansowej	Akademii.	Dostosowywanie	kosztów	do	poziomu	
uzyskiwanych	 przychodów	 jest	 bezspornie	 priorytetowym	 zadaniem	
w	obszarze	zarządzania.	Do	działań	związanych	z	racjonalizacją	kosz-
tów	należy	zaliczyć	przedsięwzięcia	związane	zarówno	z	optymalizacją	
wielkości	i	struktury	zatrudnienia,	jak	i	dostosowaniem	bazy	lokalowej.

Restrukturyzacja	 infrastruktury	 i	 zasobów	Akademii	 jest	 tematem	
priorytetowym	i	długookresowym.	W	ramach	tego	obszaru	wytyczono	
cele	związane	zarówno	z	tworzeniem	nowoczesnej	bazy	naukowo-dy-
daktycznej,	jak	i	z	modernizowaniem	posiadanych	obiektów.	Wiąże	się	
to	z	koniecznością	pozyskiwania	środków	finansowych	pochodzących	
z	wielu	 źródeł,	w	 tym	zwiększenia	 finansowania	 przez	 resort	 obrony	
narodowej.

Efektem	prowadzonych	działań	restrukturyzacyjnych	jest	obniżenie	
kosztów	 funkcjonowania	 Akademii,	 kosztochłonności	 realizowanych	
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usług	wewnętrznych	oraz	częstsze	korzystanie	z	usług	zewnętrznych.	
Niezmiernie	ważnym	elementem	warunkującym	osiągnięcie	celów	kie-
runkowych	w	obszarze	zarządzania	jest	rozbudowa	i	unowocześnianie	
sieci	teleinformatycznej	uczelni	oraz	integrowanie	i	tworzenie	wspiera-
jących	proces	zarządzania	systemów	informatycznych	pozwalających	
m.in.	 na	 pełną	 elektronizację	 obiegu	 dokumentów	 finansowo-księgo-
wych.	 Taki	 zakres	 działań	 umożliwi	 zapewnienie zdolności prowa-
dzenia działalności rozwojowej gwarantującej odpowiedni poziom 
konkurencyjności krajowej i międzynarodowej.

Do	zapewnienia	powyższego	niezbędne	jest:
•	 racjonalne	gospodarowanie	środkami	finansowymi;
•	 doprowadzenie	do	poprawy	warunków	pracy	pracowników	Aka-
demii	poprzez	zaplanowane	inwestycje;

•	 wspieranie	działań	ukierunkowanych	na	podnoszenie	przez	pra-
cowników	kwalifikacji	zawodowych;

•	 zapewnienie	 poprawy	 efektywności	 funkcjonowania	 świadczo-
nych	usług	dydaktycznych	realizowanych	zgodnie	z	misją	uczelni;

•	 rozbudowa	infrastruktury	sieciowej	do	poziomu	odpowiadające-
go	standardom	światowym;

•	 dostosowanie	 zasobów	 lokalowych	 do	 rzeczywistych	 potrzeb	
w	celu	optymalizacji	kosztów;

•	 unowocześnienie	 bazy	 naukowo-dydaktycznej	 z	 uwzględnie-
niem	 standardów	 światowych,	 w	 tym	 rozbudowa	 laboratoriów	
przedmiotowych	pozwalających	na	zapewnienie	wysokiej	 jako-
ści	kształcenia,	z	uwzględnieniem	jego	praktycznego	wymiaru;

•	 dostosowanie	 bazy	 dydaktycznej	 do	 potrzeb	 osób	 niepełno-
sprawnych.

Akademia	 realizuje	 politykę	 informacyjną	 określającą	 całokształt	
działań	związanych	z	przekazywaniem	opinii	publicznej	oraz	pracow-
nikom	i	studentom	informacji	o	jej	bieżącej	i	planowanej	działalności.

Dba	 o	 kształtowanie	 pozytywnego	 wizerunku	 uczelni	 na	 forum	
krajowym	 i	 międzynarodowym	 z	 wykorzystaniem	 dostępnych	 środ-
ków	 komunikacji	 strategicznej.	 Do	 realizacji	 tego	 celu	 wykorzystuje	
stronę	 internetową,	 Biuletyn	 Informacji	 Publicznej	 oraz	 media	 spo-
łecznościowe,	z	zachowaniem	wysokich	standardów	bezpieczeństwa	
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cybernetycznego.	Kierunki	i	sposoby	komunikacji	strategicznej	w	Aka-
demii	są	weryfikowane	przez	okresowe	sondaże	diagnostyczne	prze-
prowadzane	na	 reprezentatywnych	grupach	studentów,	absolwentów	
i	pracowników	oraz	w	instytucjach	z	nią	współpracujących.

Akademia,	 będąc	 uczelnią	 wyższą,	 jest	 otwarta	 na	 współpracę	
z	mediami	krajowymi	 i	 zagranicznymi,	zwłaszcza	w	popularyzowaniu	
wyników	badań	naukowych	oraz	wyników	jej	działalności	w	obszarze	
dyscyplin	 naukowych,	w	 których	 posiada	 uprawnienia	 do	 nadawania	
stopni	naukowych.	Oprócz	działalności	naukowej	i	dydaktycznej	buduje	
swój	wizerunek	poprzez	działalność	ekspercką	w	obszarach	odpowia-
dających	aktualnym	potrzebom	i	priorytetom	Sił	Zbrojnych	RP.

OBSZAr ZArZĄDZANiA UcZeLNiĄ
ceL StrAteGicZNY: ciągłe	pozyskiwanie,	kształcenie	 i	 rozwój	kadry	ba-
dawczo-dydaktycznej,	 a	 także	 stworzenie	 pracownikom	 badawczo-dydak-
tycznym,	 dydaktycznym,	 kadrze	 eksperckiej	 i	 administracyjnej	 dogodnych	
warunków	 do	 pracy	 oraz	 zapewnienie	 płynności	 finansowej,	 co	 umożliwi	
zrównoważony	rozwój	uczelni.
•	 ceLe OperAcYJNe (do osiągnięcia w przyjętych ramach czasowych 

w procesie ciągłej realizacji zadań):
•	 racjonalizacja	struktury	zatrudnienia,	co	umożliwi	osiągnięcie	wyższego	

poziomu	sprawności	organizacyjnej	uczelni;
•	 prowadzenie	procesu	informatyzacji	z	uwzględnieniem	tendencji	świa-

towych	(e-learning,	e-laboratoria,	e-biblioteka);
•	 dostosowanie	regulacji	wewnętrznych	do	wymogów	sprawnego	zarzą-

dzania;
•	 osiągnięcie	 wysokiego	 poziomu	 profesjonalizacji	 administracji	 akade-

mickiej	i	służbowej	w	poszczególnych	jednostkach	organizacyjnych	po-
przez	ciągłe	kształcenie	i	szkolenie	wysokiej	jakości;

•	 zbudowanie	 wysokiej	 renomy	Akademii	 w	 Polsce,	 Unii	 Europejskiej,	
NATO	i	na	świecie	wraz	z	utrwaleniem	(wypracowaniem)	poczucia	toż-
samości	z	macierzystą	instytucją	poprzez	pielęgnowanie	tradycji	i	roz-
wój	kultury	organizacyjnej;

•	 racjonalne	gospodarowanie	środkami	finansowymi;
•	 poprawa	warunków	pracy	pracowników	poprzez	zaplanowane	inwestycje;
•	 wspieranie	działań	ukierunkowanych	na	podnoszenie	przez	pracowni-

ków	kwalifikacji	zawodowych;
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•	 zapewnienie	 poprawy	 efektywności	 funkcjonowania	 świadczonych	
usług	 dydaktycznych	 realizowanych	 zgodnie	 z	misją	 uczelni	 poprzez	
wykorzystanie	technologii	informacyjnych	i	komunikacyjnych;

•	 rozbudowa	infrastruktury	sieciowej	do	poziomu	odpowiadającego	stan-
dardom	światowym,	szczególnie	w	zakresie	zakupu	wielofunkcyjnego	
wyposażenia;

•	 dostosowanie	 zasobów	 lokalowych	 do	 rzeczywistych	 potrzeb	 w	 celu	
optymalizacji	kosztów;

•	 unowocześnienie	bazy	naukowo-dydaktycznej	z	uwzględnieniem	stan-
dardów	światowych;

•	 dostosowanie	bazy	naukowo-dydaktycznej	do	potrzeb	osób	niepełno-
sprawnych.

5. MierNiKi OSiĄGANiA ceLÓW

Stopień	osiągnięcia	 założonych	 celów	 i	 realizacji	 zadań	oraz	 rela-
cję	poniesionych	nakładów	do	uzyskanych	efektów	wskażą	otrzymane	
wyniki	w	następstwie	wykonania	przyjętego	planu	działania.	Adekwatnie	
do	hierarchii	celów:	głównego,	szczegółowych	i	operacyjnych,	miernika-
mi ich osiągania będzie wartość oddziaływania długoterminowego, 
rezultat przedsięwzięć i wytworzenie określonego produktu/usługi.

W obszarze kształcenia i szkolenia	miernikami	 realizacji	 celów	
operacyjnych	będzie	wielkość	i	jakość	oferty	edukacyjnej	oraz	poziom	
jej	dostosowania	do	potrzeb	rynku	pracy,	Sił	Zbrojnych	RP,	systemów	
obronności	i	bezpieczeństwa	państwa,	a	także	liczba	i	jakość	kontak-
tów	z	partnerami	krajowymi	i	zagranicznymi.	Miernikiem	będzie	także	
poziom	wdrażania	 innowacyjnych	 rozwiązań	 i	 narzędzi	 w	 procesach	
kształcenia	oraz	stopień	ich	wykorzystania.

Miernikami	osiągania	celów	operacyjnych	w obszarze badań bę-
dzie	 liczba	 i	 jakość	prowadzonych	badań	oraz	 realizowanych	projek-
tów,	a	także	opublikowanych	książek	i	artykułów	naukowych.

W obszarze jednostki wojskowej	miernikami	osiągnięcia	 celów	
będzie	jakość	oferty	edukacyjnej	oraz	poziom	jej	dostosowania	do	po-
trzeb	Sił	Zbrojnych	RP,	a	także	liczba	zagranicznych	słuchaczy	wojsko-
wych	na	studiach	i	kursach.
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Miernikami	osiągania	celów	w obszarze oddziaływania społecz-
nego	będzie	liczba	i	jakość	programów	i	projektów	promujących	uczel-
nię,	doskonalenie	zawodowe,	postawy	patriotyczne	oraz	upowszech-
niania	wiedzy	na	 temat	bezpieczeństwa	 i	obronności,	a	 także	zasięg	
terytorialny	ich	przeprowadzania.

W obszarze zarządzania uczelnią	miernikami	osiągnięcia	celów	
będzie	 dodatni	 bilans	 stanu	 finansowego	 uczelni,	 stopień	 jej	 konku-
rencyjności	w	środowisku	krajowym	i	międzynarodowym	oraz	poziom	
przystosowania	do	nowoczesnych	standardów.

OBSZAr KSZtAŁceNiA i SZKOLeNiA
•	 wielkość	i	jakość	oferty	edukacyjnej	w	stosunku	do	stanu	z	roku	bieżącego;
•	 liczba	zrekrutowanych	studentów	na	poszczególnych	kierunkach	studiów	

w	stosunku	do	stanu	z	roku	bieżącego;
•	 liczba	zrekrutowanych	doktorantów	do	szkoły	doktorskiej	adekwatnie	do	

możliwości;
•	 procentowy	wskaźnik	liczby	studentów	znajdujących	zatrudnienie	zgodnie	

z	profilem	kończonego	kierunku	studiów;
•	 liczba	pozytywnych	opinii	interesariuszy	zewnętrznych	dotyczących	speł-

niania	wymagań	przez	zatrudnianych	absolwentów	ASzWoj;
•	 liczba	i	 jakość	studiów	i	kursów	organizowanych	z	partnerami	krajowymi	

i	zagranicznymi;
•	 liczba	wdrożeń	innowacyjnych	rozwiązań	i	narzędzi	w	kształceniu;
•	 procentowy	wskaźnik	studentów	kończących	studia;
•	 liczba	wykładów	i	ćwiczeń	prowadzonych	w	języku	angielskim.

OBSZAr BADAŃ
•	 wyniki	ewaluacji	 jakości	działalności	naukowej	w	roku	2022	oraz	w	roku	

2026	(uzyskanie	co	najmniej	kategorii	B+	w	co	najmniej	dwóch	dyscypli-
nach	naukowych);

•	 liczba	współpracujących	podmiotów	naukowych	krajowych	i	zagranicznych;
•	 procentowy	wskaźnik	liczby	ekspertyz,	opinii	i	raportów	opracowanych	na	

potrzeby	podmiotów	zewnętrznych;
•	 liczba	realizowanych	projektów	naukowych;
•	 procentowy	 wskaźnik	 liczby	 staży	 naukowych	 pracowników,	 studentów	

i	doktorantów	Akademii	w	krajowych	i	zagranicznych	ośrodkach	naukowych;
•	 utrzymanie	 posiadanych	 i	 pozyskanie	 nowych	 uprawnień	 do	 nadawania	

stopni	naukowych;
•	 liczba	przeprowadzonych	inwestycji	dotyczących	infrastruktury	badawczej;
•	 procentowy	wskaźnik	nauczycieli	akademickich	biorących	udział	w	gran-

tach	i	konkursach	badawczych.
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OBSZAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
•	 wielkość	i	jakość	oferty	edukacyjnej	adresowanej	do	żołnierzy	zawodowych	

w	ramach	systemu	doskonalenia	zawodowego	żołnierzy	zawodowych;
•	 poziom	dostosowania	oferty	dydaktycznej	do	potrzeb	Sił	Zbrojnych	RP;
•	 liczba	i	jakość	szkoleń	dla	żołnierzy	rezerwy;
•	 liczba	kursów	realizowanych	na	potrzeby	NATO	i	UE;
•	 liczba	zagranicznych	słuchaczy	wojskowych	na	studiach	i	kursach;
•	 liczba	 i	 jakość	 ćwiczeń	 wojskowych	 narodowych	 i	 międzynarodowych,	

w	których	będą	brać	udział	pracownicy	Akademii;
•	 liczba	podmiotów	międzynarodowych	współpracujących	przy	szkoleniach	

oraz	przy	realizacji	ćwiczeń	wojskowych;
•	 liczba	kontraktów	szkoleniowych	dotyczących	szkolenia	przedstawicieli	sił	

zbrojnych	państw	obcych	w	ASzWoj.
OBSZAr ODDZiAŁYWANiA SpOŁecZNeGO

•	 liczba	programów	i	projektów	promujących	uczelnię	i	doskonalenie	zawo-
dowe;

•	 liczba	przedsięwzięć	promujących	postawy	patriotyczne	oraz	pogłębiają-
cych	wiedzę	na	temat	bezpieczeństwa	i	obronności;

•	 procentowy	wskaźnik	osób	angażujących	się	w	inicjatywy	i	projekty	podej-
mowane	przez	uczelnię;

•	 procentowy	 wskaźnik	 osób	 zainteresowanych	 rozpoczęciem	 studiów	
w	Akademii	lub	podjęciem	z	nią	współpracy.

OBSZAr ZArZĄDZANiA UcZeLNiĄ
•	 stan	finansowy	uczelni;
•	 liczba	projektów	inwestycyjnych	zrealizowanych	w	ramach	PMT	i	PBI;
•	 wielkość	własnych	środków	finansowych	przeznaczonych	na	inwestycje;
•	 pozytywne	wyniki	kontroli	przeprowadzonych	w	uczelni	przez	podmioty	do	

tego	uprawnione;	
•	 stopień	konkurencyjności	Akademii	w	środowisku	krajowym	i	międzynaro-

dowym	(liczba	studentów	w	stosunku	do	założeń);
•	 poziom	 przystosowania	 uczelni	 do	 nowoczesnych	 standardów	 teleinfor-

matycznych;
•	 poziom	zapewnienia	dostępności	dla	osób	niepełnosprawnych.

Określone	powyżej	mierniki	osiągania	celów	w	wyróżnionych	ob-
szarach	działalności	ASzWoj	powinny	osiągnąć	niżej	określoną	mini-
malną	wartość.
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planowana wartość mierników określających stopień realizacji celów 
w poszczególnych obszarach działalności ASzWoj

OBSZAR	KSZTAŁCENIA	I	SZKOLENIA
•	 powiększenie	oferty	o	studia	o	profilu	praktycznym,	powszechnie	dostęp-

nych,	wyspecjalizowanych	i	mocno	osadzonych	w	realiach	rynku	pracy;
•	 utrzymanie	 lub	 wzrost	 liczby	 zrekrutowanych	 studentów	 w	 porównaniu	

z	poprzednim	rokiem	akademickim;
•	 utrzymanie	lub	zwiększenie	liczby	zrekrutowanych	doktorantów	w	porów-

naniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim;
•	 wzrost	liczby	studentów	znajdujących	zatrudnienie	zgodnie	z	profilem	kończo-

nego	kierunku	studiów	w	porównaniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim;
•	 wzrost	liczby	pozytywnych	opinii	interesariuszy	zewnętrznych	dotyczących	

spełniania	wymagań	przez	zatrudnianych	absolwentów	ASzWoj	w	porów-
naniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim;

•	 wzrost	 liczby	 studiów	 i	 kursów	 organizowanych	 z	 partnerami	 krajowymi	
i	zagranicznymi	w	porównaniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim;

•	 wzrost	liczby	wdrożeń	innowacyjnych	rozwiązań	i	narzędzi	w	kształceniu	
w	porównaniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim;

•	 utrzymanie	 lub	 wzrost	 procentowego	 wskaźnika	 studentów	 kończących	
studia	w	porównaniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim;

•	 wzrost	 liczby	 wykładów	 i	 ćwiczeń	 prowadzonych	 w	 języku	 angielskim	
w	porównaniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim.

OBSZAR	BADAŃ
•	 wyniki	ewaluacji	 jakości	działalności	naukowej	w	roku	2022	oraz	w	roku	

2026	(uzyskanie	co	najmniej	kategorii	B+	w	co	najmniej	dwóch	dyscypli-
nach	naukowych);

•	 wzrost	liczby	współpracujących	podmiotów	naukowych	krajowych	i	zagra-
nicznych	w	porównaniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim;

•	 zwiększenie	 liczby	ekspertyz,	opinii	 i	 raportów	opracowanych	na	potrzeby	
podmiotów	zewnętrznych	w	porównaniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim;

•	 wzrost	 liczby	 staży	 naukowych	 pracowników,	 studentów	 i	 doktorantów	
Akademii	w	krajowych	i	zagranicznych	ośrodkach	naukowych	w	porówna-
niu	z	poprzednim	rokiem	akademickim;

•	 wzrost	 liczby	 realizowanych	 projektów	 naukowych	 w	 porównaniu	 z	 po-
przednim	rokiem	akademickim;

•	 utrzymanie	 posiadanych	 i	 pozyskanie	 nowych	 uprawnień	 do	 nadawania	
stopni	naukowych;

•	 wzrost	liczby	przeprowadzonych	inwestycji	dotyczących	infrastruktury	ba-
dawczej	w	porównaniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim;
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•	 wzrost	 procentowego	 wskaźnika	 nauczycieli	 akademickich	 biorących	
udział	w	grantach	i	konkursach	badawczych	w	porównaniu	z	poprzednim	
rokiem	akademickim.

OBSZAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
•	 zwiększenie	 oferty	 edukacyjnej	 adresowanej	 do	 żołnierzy	 zawodowych	

w	 ramach	 systemu	 doskonalenia	 zawodowego	 żołnierzy	 zawodowych	
w	porównaniu	z	rokiem	poprzednim;

•	 wzrost	 poziomu	 dostosowania	 oferty	 dydaktycznej	 do	 potrzeb	Sił	 Zbroj-
nych	RP	w	porównaniu	z	rokiem	poprzednim;

•	 utrzymanie	oferty	szkoleń	dla	żołnierzy	rezerwy	z	roku	poprzedniego;
•	 wzrost	liczby	kursów	realizowanych	na	potrzeby	NATO	i	UE	w	porównaniu	

z	rokiem	poprzednim;
•	 wzrost	 liczby	kontraktów	dotyczących	szkolenia	przedstawicieli	 sił	 zbroj-

nych	państw	obcych	w	ASzWoj	w	porównaniu	z	rokiem	poprzednim;
•	 utrzymanie	lub	wzrost	liczby	podmiotów	międzynarodowych	współpracują-

cych	w	ramach	szkolenia	oraz	realizacji	ćwiczeń	wojskowych	w	porówna-
niu	z	rokiem	poprzednim;

•	 wzrost	udziału	pracowników	Akademii	w	ćwiczeniach	wojskowych	narodo-
wych	i	międzynarodowych	w	porównaniu	z	rokiem	poprzednim;

•	 utrzymanie	lub	wzrost	liczby	zagranicznych	słuchaczy	wojskowych	na	stu-
diach	i	kursach	w	porównaniu	z	rokiem	poprzednim.

OBSZAR	ODDZIAŁYWANIA	SPOŁECZNEGO
•	 wzrost	liczby	programów	i	projektów	promujących	uczelnię	i	doskonalenie	

zawodowe	w	porównaniu	z	rokiem	poprzednim;
•	 wzrost	 liczby	 przedsięwzięć	 w	 zakresie	 promocji	 postaw	 patriotycznych	

oraz	pogłębiania	wiedzy	na	temat	bezpieczeństwa	i	obronności	w	porów-
naniu	z	rokiem	poprzednim;

•	 wzrost	procentowy	wskaźnika	osób	angażujących	się	w	inicjatywy	i	projek-
ty	podejmowane	przez	uczelnię	w	porównaniu	z	rokiem	poprzednim;

•	 utrzymanie	 lub	wzrost	 procentowego	wskaźnika	osób	 zainteresowanych	
rozpoczęciem	studiów	w	Akademii	lub	podjęciem	z	nią	współpracy	w	po-
równaniu	z	rokiem	poprzednim.

OBSZAR	ZARZĄDZANIA	UCZELNIĄ
•	 poprawa	stanu	 finansowego	uczelni	w	porównaniu	z	poprzednim	rokiem	

akademickim;
•	 wzrost	 liczby	 projektów	 inwestycyjnych	 zrealizowanych	 w	 ramach	 PMT	

i	PBI	w	porównaniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim;
•	 utrzymanie	lub	wzrost	własnych	środków	finansowych	przeznaczonych	na	

inwestycje	w	porównaniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim;
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•	 uzyskanie	 pozytywnych	 wyników	 kontroli	 przeprowadzonych	 w	 uczelni	
przez	podmioty	do	tego	uprawnione;

•	 wzrost	konkurencyjności	Akademii	w	środowisku	krajowym	i	międzynaro-
dowym	(liczba	studentów	w	stosunku	do	założeń);

•	 wzrost	stopnia	wykorzystania	nowoczesnych	 rozwiązań	 informatycznych	
zarówno	stacjonarnych,	 jak	 i	mobilnych	w	porównaniu	z	poprzednim	 ro-
kiem	akademickim;

•	 wzrost	 poziomu	 zapewnienia	 dostępności	 dla	 osób	 niepełnosprawnych	
w	porównaniu	z	poprzednim	rokiem	akademickim.

PODSUMOWANIE

Strategia rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 2021–2026 
zawiera	główne	założenia	funkcjonalno-organizacyjne	uczelni.	Określa	
misję,	wizję	oraz	warunkujące	rozwój	Akademii	cele	strategiczne,	ope-
racyjne	i	taktyczne.	Opisuje	środowisko	i	otoczenie	funkcjonalne	Aka-
demii,	a	także	wynikające	z	tego	wyzwania	i	zagrożenia.	Jest	adreso-
wana	do	wszystkich	żołnierzy	zawodowych,	pracowników,	doktorantów	
i	studentów	Akademii	Sztuki	Wojennej.	Implementacja	przyjętych	w	niej	
celów	przełoży	się	na	rozwój	uczelni	oraz	osiągnięcie	wysokiej	pozycji	
wśród	krajowych	i	zagranicznych	ośrodków	dydaktycznych	i	naukowo-
-badawczych.

Za	 realizację	postanowień	Strategii rozwoju Akademii Sztuki Wo-
jennej na lata 2021–2026 odpowiadają	władze	uczelni	oraz	kierownicy	
jednostek	organizacyjnych.	Weryfikacja	ustaleń	i	treści	oraz	wypraco-
wanie	propozycji	jej	aktualizacji	będzie	się	odbywać	cyklicznie,	w	zależ-
ności	od	zachodzących	zmian	legislacyjnych	dotyczących	szkolnictwa	
wyższego	 i	 nauki	 oraz	 przeobrażeń	 dokonujących	 się	 w	 środowisku	
bezpieczeństwa.

Strategia rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 2021–2026 
po	uchwaleniu	przez	Senat zastąpi	Strategię rozwoju Akademii Sztu-
ki Wojennej na lata 2017–2022	 (przyjęta	uchwałą	nr	17/2017	Senatu	
Akademii	Sztuki	Wojennej	z	dnia	15	marca	2017	roku)	i	zostanie	opu-
blikowana	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej	ASzWoj	na	stronie	https://
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/.


