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Wydział bezpieczeństwa narodowego
– bezpieczeństwo narodowe

– bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
– bezpieczeństwo informacyjne

– bezpieczeństwo wewnętrzne
– obronność

Wydział zarządzania i dowodzenia
– lotnictwo

– zarządzanie i dowodzenie
– logistyka

– dowodzenie

Instytut prawa
– administracja

–  prawo — jednolite pięcioletnie studia magisterskie 

Instytut historii wojskowej
– historia*

studia podyplomowe 
MAster of business administartion

studia i kursy dla żołnierzy
pomoc materialna

organizacje studenckie
urss

erasmus+

kierunki studiów

* planowane uruchomienie w październiku 2020



1 października 2016 roku, na mocy przyjętej ustawy, powołano do życia 
Akademię Sztuki Wojennej. 

Uczelnia jest następczynią dokonań swoich poprzedniczek i jednocześnie 
kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831)  
i  Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946). Akademia kształci  oficerów na 
potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych 
związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do 
zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz 
systemu reagowania kryzysowego.

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

Ponadto Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa 
militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i NATO 
poprzez działalność ekspercką oraz badania, m.in. w dyscyplinie nauk 
o bezpieczeństwie, a także kształtowanie postaw patriotycznych  
i poszanowanie tradycji narodowych.

Wymienione wyżej zadania Akademia realizuje opierając się na najwyższych 
wartościach etycznych i obywatelskich, tj.: prawda, szacunek dla wiedzy, 
patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.

między tradycją a przyszłością
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ZADANIA i misja AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ  
Akademia realizuje  kształcenie na cywilnych studiach pierwszego, drugiego stopnia (w dziedzinie nauk społecznych  
w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji), studiach jednolitych 
(nauk prawnych) oraz studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych. I tak:

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

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

• jednolite studia magisterskie trwające 5 lat (10 semestrów),
• studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia  

i trwają 1 rok (2 semestry).
W Akademii Sztuki Wojennej istnieje możliwość zdobycia stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego  
(także w trybie eksternistycznym).

W zakresie kształcenia studentów cywilnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa Akademia utrzymuje wysoką 
pozycję na rynku edukacyjnym, czego wyrazem jest szerokie zainteresowanie studiami. Działania uczelni zmierzają do 
tego, aby jej absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do czekających na nich wyzwań, 
aspirowali do roli liderów w swoich środowiskach i przejawiali troskę o bezpieczeństwo regionu/państwa.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce – najnowocześniejsze w Europie – Centrum Symulacji  
i Komputerowych Gier Wojennych, jak również specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego 
Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem – stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów 
władzy publicznej.

Akademia Sztuki Wojennej jest obecnie największą uczelnią cywilno-wojskową w Polsce. W jej murach studiuje  
blisko 4 tys. studentów cywilnych i ok. 3, 5 tys. słuchaczy wojskowych. 

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje 
automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego.
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lokalizacja

Kampus Akademii Sztuki Wojennej usytuowany jest w Warszawie w dzielnicy Rembertów, która jest  jedną z najspokoj-
niejszych i najbardziej zielonych dzielnic stolicy po prawej stronie Wisły. 
Teren Akademii, łącznie z budynkami akademickimi i poligonem szkoleniowym, obejmuje swym zasięgiem ponad  
65 hektarów.
Wiele obecnych budynków akademickich wraz z dawnym osiedlem oficerskim i fragmentem malowniczego parku jest 
wpisana do mazowieckiego rejestru zabytków kultury.

Akademia Sztuki Wojennej

6
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Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają do dyspozycji: 

 ▶ 7 budynków dydaktycznych, 

 ▶ 29 auli i sal wykładowych,

 ▶ 125 klas szkoleniowych i ćwiczeniowych,

 ▶ 22 sale laboratoryjne i pracownie komputerowe,

 ▶ 3 budynki internatowo-hotelowe  
(ok. 1000 miejsc noclegowych),

 ▶ innowacyjną bibliotekę (a w niej: e-zasoby, katalog  
on-line, ok. pół miliona zbiorów)

INFRASTRUKTURA

 ▶ nowoczesną salę widowiskowo-konferencyjną 
(425 miejsc),

 ▶ hale i boiska sportowe, 

 ▶ basen,

 ▶ kasyno.

Znajdujące się dookoła kompleksy leśne oraz lokal-
ny rezerwat przyrody tworzą korzystny mikrokli-
mat i zapewniają osobom w każdym wieku dosko-
nałe warunki do podejmowania różnorodnych form 
aktywności fizycznej.



kontakt

www.akademia.mil.pl

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
al. gen. A. Chruściela 103

00-910 Warszawa

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

tel. 261 814 488

organizacje studenckie
e-mail: e.kubik@akademia.mil.pl

tel: 261 814 631

Pomoc materialna
e-mail: j.zagdanska@akademia.mil.pl

tel: 261 814 770

erasmus+
e-mail: m.blicharz@akademia.mil.pl

tel: 261 814 240

8



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

Studia I i II stopnia 
tel.1: 261 813 137
tel.2: 261 813 822

Studia podyplomowe
tel.: 261 814 438

Akademia Sztuki Wojennej oferuje możliwość podjęcia studiów przez osoby niepełnosprawne.
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przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia
geografia historia

wiedza
 o społeczeństwie

matematyka informatyka
język obcy 
nowożytny

administracja      
obronność      
bezpieczeństwo
narodowe      
bezpieczeństwo
wewnętrzne      
bezpieczeństwo
międzynarodowe 
i dyplomacja

     

bezpieczeństwo  
informacyjne      
logistyka     
lotnictwo      
dowodzenie      
zarządzanie 
i dowodzenie     
prawo      
historia zasady rekrutacji na kierunek historia znajdują się na s. 24

W przypadku liczby kandydatów przekraczającej liczbę miejsc nie wyklucza się przeprowadzenia dodatkowych egzaminów wstępnych.
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zasady rekrutacji na studia

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

Termin aktywacji systemu ogłaszany jest na stronie internetowej Akademii.

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia
odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, natomiast kandydatów którzy zdawali 
egzamin dojrzałości na podstawie wyników tego egzaminu.
Brane są pod uwagę:
1. wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego;
2. wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów (zob.: str.10), spośród przewidzianych w warunkach 

rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć 
kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:

1. dowód osobisty;
2. świadectwo dojrzałości/ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej;
3. aktualne kolorowe zdjęcie w formacie JPG, JPEG o wymiarach 232x291 pikseli (+/-100 px)  

i rozdzielczości 300 dpi.
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kierunki studiów 
w roku akademickim

2020/2021
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studia I stopnia   Studia II stopnia     	 stacjonarne 	  niestacjonarne

Dla kogo?

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

perspektywy zawodowe

Absolwenci ASzWo jmogą być zatrudniani w ko-
mórkach bezpieczeństwa administracji publicznej  
i służbach mundurowych, a także w podmiotach go-
spodarczych na stanowiskach związanych z zarządza-
niem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych  
i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.

specjalności:
(studia I stopnia)

•      ochrona i obrona narodowa,
•      zarządzanie kryzysowe,
•      bezpieczeństwo informacyjne.

 bezpieczeństwo narodowe 
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studia I stopnia      	 stacjonarne 	  niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich zainteresowani pogłębie-
niem wiedzy z obszaru bezpieczeństwa międzynarodo-
wego, a w szczególności dotyczących: organizacji mię-
dzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, 
zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa pań-
stwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  
w regionie/kraju. 

perspektywy zawodowe

Absolwenci ASzWoj mogą być zatrudniani jako 
specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego  
i międzynarodowego, specjaliści analitycy, analitycy 
procesów, analitycy danych, specjaliści do spraw kon-
taktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania 
procesami, pracownicy administracji państwowej, 
organizacji i instytucji międzynarodowych.

specjalności 
• bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego,
• bezpieczeństwo obszaru europejskiego
• dyplomacja i komunikacja polityczna,
• analityka i prognostyka.

bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
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specjalności 
• bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego,
• bezpieczeństwo obszaru europejskiego
• dyplomacja i komunikacja polityczna,
• analityka i prognostyka.

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wie-
dzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach 
związanych z organizacją bezpieczeństwa w admini-
stracji publicznej (państwowej i samorządowej) oraz 
podmiotach gospodarczych.

perspektywy zawodowe

Absolwenci ASzWoj mogą być zatrudniani w ko-
mórkach bezpieczeństwa administracji publicznej 
i służbach mundurowych, a także w podmiotach  
gospodarczych na stanowiskach związanych z zarzą-
dzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obron-
nych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.

specjalności (studia I stopnia)

• specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego,
• inspektor ochrony danych osobowych,
• projektant systemów bezpieczeństwa  

informacyjnego,
• info-menadżer.

 bezpieczeństwo informacyjne

studia I stopnia   Studia II stopnia     	 stacjonarne 	  niestacjonarne
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studia I stopnia   Studia II stopnia     	 stacjonarne 	  niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wie-
dzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach 
związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrz-
nego państwa, w administracji publicznej (państwowej 
i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodar-
czych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miej-
skiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach 
ochrony osób i mienia.

perspektywy zawodowe

Absolwenci ASzWoj mogą być zatrudniani w komór-
kach bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego  
i obronnych jednostkach administracji państwowej 
lub samorządowej, w organizacjach gospodarczych 
oraz w służbach mundurowych: Straży Granicznej, 
Policji, ABW, CBA, straży miejskiej, służbach ratow-
niczych, a także komercyjnych firmach ochrony osób 
i mienia.

specjalności (studia I stopnia)

• bezpieczeństwo powszechne,
• bezpieczeństwo publiczne,
• bezpieczeństwo społeczne.

bezpieczeństwo wewnętrzne
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studia I stopnia   Studia II stopnia     	 stacjonarne 	  niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy są zainteresowani 
systemem obronnym państwa oraz zagadnieniami  
z teorii i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, obro-
ny terytorialnej, a także z zakresu ochrony informacji 
niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzy-
sowego, cyberzagrożeń, logistyki cywilnej i wojsko-
wej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego  
i przyszłego środowiska działań militarnych. 

perspektywy zawodowe

Kierunek obronność zapewnia nowoczesny  
i atrakcyjny program kształcenia, dając absol-
wentom wszechstronne, a zarazem specjali-
styczne przygotowanie do podejmowania pracy  
w organizacjach związanych z obronnością państwa, 
takich jak: instytucje naukowe (krajowe i zagranicz-
ne), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, resort obro-
ny narodowej, resort spraw wewnętrznych, przemysł 
obronny, jednostki Sił Zbrojnych RP.

specjalności (studia I stopnia)

• obrona terytorialna,
• współczesne konflikty zbrojne.

 obronność
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studia I stopnia      	 stacjonarne 	  niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich zainteresowani syste-
mem obronnym państwa oraz zagadnieniami teorii 
i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, w tym tak-
tyki prowadzenia działań przez wojska lądowe (WL)
i wojska obrony terytorialnej (WOT), a także wybra-
nymi zagadnieniami  z  zakresu ochrony  informacji 
niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzy-
sowego, cyberzagrożeń, logistyki cywilnej i wojsko-
wej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego  
i przyszłego środowiska działań militarnych. 

czeństwa i zarządzania kryzysowego oraz do realizacji 
zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił 
Zbrojnych RP na poziomie taktycznym, jak również 
wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych 
terenowych organów administracji wojskowej.
Absolwenci tego unikatowego w skali kraju kierunku 
posiadają również kwalifikacje predysponujące do 
podjęcia zawodowej służby wojskowej w jednost-
kach WOT lub dalszej nauki w ramach studium oficer-
skiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu 
z przeznaczeniem do służby w jednostkach obrony 
terytorialnej, a także do służby w Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, 
Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego  
i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

specjalności (studia I stopnia)

• planowanie i organizacja działań WOT,
• praca analityczno-sztabowa.

perspektywy zawodowe
 
Absolwenci kierunku dowodzenie są przygotowani 
do pracy w komórkach organizacyjnych administracji 
samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpie-

dowodzenie
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studia I stopnia   Studia II stopnia     	 stacjonarne 	  niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy chcą związać swo-
ją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach pod-
miotów gospodarczych, instytucji publicznych admi-
nistracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej 
oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Osoby 
pragnące studiować kierunek lotnictwo powinny po-
siadać umiejętność logicznego myślenia oraz być kre-
atywne.

specjalności (studia I stopnia)

•  organizacje lotnicze,
• zarządzanie ruchem lotniczym.

zajmujący stanowiska w administracji publicznej  
i państwowej czy doradcy w zakresie współpracy cywil-
no-wojskowej. Z wiedzy i doświadczenia absolwentów 
kierunku lotnictwo korzystają instytucje i organizacje 
lotnicze lub związane z branżą lotniczą: instytucje na-
ukowe, prywatne podmioty sektora lotniczego, urzędy 
obsługujące organy centralnej administracji rządowej, 
w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego.
W kwietniu 2018 roku Fundacja Rozwoju Edukacji  
i Szkolnictwa Wyższego przyznała kierunkowi lotnic-
two Certyfikat i Znak Jakości Studia z Przyszłością oraz 
Certyfikat Nadzwyczajny Lider Jakości Kształcenia. 
Wyróżnienia te przyznawane są takim specjalnościom 
i kierunkom, które kładą nacisk na  nowoczesność kon-
cepcji kształcenia, odznaczają się najwyższą jakością 
realizowanych programów oraz wychodzą naprzeciw 
potrzebom rynku pracy.

perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku lotnictwo mogą znaleźć 
zatrudnienie jako kierownicy lub specjaliści, 

lotnictwo
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studia I stopnia   Studia II stopnia     	 stacjonarne 	  niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, w tym techników logi-
stycznych, interesujący się logistyką podmiotów 
gospodarczych, sił zbrojnych, instytucji publicznych 
administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrod-
ków zarządzania kryzysowego.

perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do wykonywania obo-
wiązków menedżera ds. logistyki na stanowiskach 
operacyjnych (absolwenci studiów pierwszego 
stopnia) i wyższych stanowiskach menedżerskich 
(absolwenci studiów drugiego stopnia).
Nowoczesny program kształcenia gwarantuje przy-
gotowanie absolwentów do pracy w przedsiębior-
stwach, podmiotach sił zbrojnych oraz innych orga-
nizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 
w tym do prowadzenia badań naukowych.

specjalności (studia I stopnia)

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

logistyka
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studia I stopnia   Studia II stopnia     	 stacjonarne 	  niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich zainteresowani systemem 
zarządzania i dowodzenia państwem oraz osoby, 
które chcą związać swoją przyszłość z działalnością  
w administracji publicznej, i samorządowej,  
instytucjach wojskowych i organizacjach pozarządo-
wych, ośrodkach zarządzania kryzysowego oraz innych 
podmiotach gospodarczych. Mile widziane są osoby  
posiadające umiejętność analitycznego myślenia, 
zdolność dostrzegania związków i zależności  
w otoczeniu społeczno-politycznym, umiejętność do 
współpracy w grupie i pod presją czasu.

perspektywy zawodowe

Absolwenci tego unikalnego w Polsce kierunku będą 
posiadać umiejętność rozpoznawania, diagnozowania 
i rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowa-
nia zasobami materialnymi i niematerialnymi organi-
zacji wchodzących w skład struktur bezpieczeństwa 
państwa. 
Uzyskane wykształcenie pozwoli na podjęcie pra-
cy w charakterze specjalisty analityka, projektanta  
w jednostkach administracji publicznej czy kie-
rownika na podstawowych szczeblach zarządzania  
w organizacjach militarnych i pozamilitarnych. 
Preferowane miejsca zatrudnienia dla absolwenta to 
jednostki administracji publicznej, instytucje zarządza-
nia kryzysowego, komórki i jednostki organizacyjne Sił 
Zbrojnych RP.

specjalności (studia I stopnia)

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

 zarządzanie i dowodzenie



studia I stopnia   Studia II stopnia     	 stacjonarne 	  niestacjonarne
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Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdo-
być wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowi-
skach związanych z pracą w administracji publicznej 
(różnych szczebli), organizacjach pozarządowych,  
a także w firmach konsultingowych i doradczych.

perspektywy zawodowe

Zgodnie z ogólnymi wymogami i kwalifikacjami 
absolwenta studenci są przygotowywani do pracy  
w strukturach administracji publicznej i wojskowej, 
w służbach, inspekcjach i strażach oraz w organiza-
cjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli 
oraz w zespołach zarządzania kryzysowego, przed-
siębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach 
doradczych i konsultingowych.

specjalności (studia I stopnia)

•     nowe technologie w administracji,
•     administracja wojskowa,
•     administracja urzędnicza.

administracja
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 jednolite studia magisterskie 

 prawo

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną rozwijać 
swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i widzą 
swoją przyszłość w zawodach prawniczych. Pod-
czas studiów studenci otrzymają zarówno pogłębio-
ną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę 
praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wo-
jennej, tj. kształcenia kadry dla systemu obronności  
i bezpieczeństwa narodowego,  zwłaszcza na potrze-
by Sił Zbrojnych RP, studenci tego kierunku otrzymają 
pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego 
prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym fi-
nansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz 
prawa lotniczego i kosmicznego. 

perspektywy zawodowe

Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magi-
sterskich na kierunku prawo, absolwenci będą mo-
gli wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić 
do państwowych egzaminów wstępnych na jedną  
z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, proku-
ratorską, komorniczą, notarialną.
Jednocześnie absolwenci będą mieli perspektywę pod-
jęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, sa-
morządowej i administracji europejskiej. Ze względu 
na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych praw-
ników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych  
z prawem i bezpieczeństwem absolwenci będą pre-
dysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytu-
cji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe  
(np.: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, 
AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja 
Skarbowa).

specjalizacje

• prawo bezpieczeństwa, 
• prawo wojskowe i obronne,
• prawo cyberbezpieczeństwa i nowych  

technologii
• prawo lotnicze i kosmiczne.



         studia I stopnia  

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy chcą uzyskać kom-
pleksowe wykształcenie w zakresie historii powszech-
nej, historii Polski, historii wojskowej, wybranych 
przedmiotów humanistycznych oraz wiedzę warszta-
tową przydatną w obszarze archiwistyki, bezpieczeń-
stwa, zarządzania wiedzą i informacją. 

perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku historia będzie posiadać od-
powiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje 
społeczne, które pozwolą mu dobrze odnaleźć się 
na rynku pracy zarówno w środowisku cywilnym, 
jak też na stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP  
i innych organach odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo państwa. 
Z uwagi na specjalistyczną znajomość zagadnień 
związanych z historią, działaniami analitycznymi, 
zarządzaniem informacją i wiedzą, absolwent bę-
dzie predysponowany do ubiegania się o przyjęcie 
do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
narodowe.

specjalności:  

• historia wojskowa,   
• historia służb specjalnych,  
• archiwistyka

historia - planowane uruchomienie
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*za wymienione przedmioty liczbę przyznanych punktów podwyższa się o 20%. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu 
kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia I stopnia:

geografia* historia*
wiedza

 o społeczeństwie*
historia
sztuki*

filozofia
język łaciński  

i kultura antyczna
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Administracja Obrony Narodowej
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zarządzanie kryzysowe
Edukacja dla bezpieczeństwa (dla osób chcących uzyskać uprawnienia  

nauczycielskie)
Edukacja dla bezpieczeństwa (dla nauczycieli)

Międzynarodowe stosunki wojskowe
Global Affairs and Diplomacy

Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych  
systemów teleinformatycznych

Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Zarządzanie w sztabach wojskowych

studia podyplomowe



studia podyplomowe

Master of Business Administration DEFENSE and SECURITY
Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania  

na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 
Bezpieczeńswo ekonomiczne państwa

Zarządzanie lotnictwem
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej
Zarządzanie w organizacjach publicznych

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Logistyka systemów gospodarczych

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym

Historia służb specjalnych
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Master of Business Administration DEFENSE & SECURITY

Studia MBA zostały stworzone z myślą o potrze-
bach rozwojowych kadry kierowniczej i mene-
dżerskiej pracującej w instytucjach realizujących 
zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności, 
służbach mundurowych, przemyśle zbrojeniowym,   
infrastruktury krytycznej oraz instytucji badawczo-
-rozwojowych.

Głównym założeniem jest pomoc w zrozumieniu 
zróżnicowanych zagadnień współczesnego zarządza-
nia biznesem zarówno w kraju, jak i na arenie 
międzynarodowej.

Absolwent studiów MBA D&S:

• będzie wykazywał się wiedzą z teorii, metod, 
narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządza-
niu i jakości implementowanych na potrzeby pod-
miotów realizujących zadania na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa (przemysłu obronnego, instytucji 
badawczo-rozwojowych, formacji militarnych, pod-
miotów infrastruktury krytycznej);

• zdobędzie umiejętności: analityczne  potrzebne 
do opracowania strategii ogólnej, domenowej, 
modelu biznesowego do podejmowania decyzji 
i implementacji strategii rozwoju podmiotu 
realizującego zadania na rzecz obronności  
i bezpieczeństwa;

• będzie gotów do wypełniania zobowiązań wobec 
podmiotu w sposób świadomy, odpowiedzialny, 
przedsiębiorczy, etyczny.

Treści programowe obejmują 600 godzin dydaktycznych ujętych 
w pięciu modułach,  w tym podróż studyjną. 

 Przewiduje się dostosowanie programu do potrzeb uczestników 
studiów poprzez zamówienie modułu specjalnościowego.

www.akademia.mil.pl
/mba-defense-and-security-aszwoj

mba@akademia.mil.pl
261 813 018
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studia i kursy dla żołnierzy

WYŻSZY KURS OPERACYJNO-STRATEGICZNY (WKOS) trwa 10 miesięcy i  przeznaczony jest dla ofi-
cerów w stopniu podpułkownika/komandora porucznika, planowanych do objęcia stanowisk zaszeregowanych 
do stopnia etatowego pułkownika/komandora. Celem kształcenia na Wyższym Kursie Operacyjno-Strategicznym 
jest uzyskanie wiedzy i ukształtowanie umiejętności w obszarze pracy dowódczej i sztabowej oraz nabycie umie-
jętności rozwiązywania problemów z zakresu przygotowania i prowadzenia działań na poziomie strategiczno-
-operacyjnym w operacjach narodowych, sojuszniczych i wielonarodowych w okresie pokoju, kryzysu i wojny. 
Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny jest kursem stacjonarnym, podzielonym na dwa semestry. W pierw-
szym semestrze oficerowie ugruntowują wiedzę z zakresu działania rodzajów wojsk na poziomie taktycznym 
ze szczególnym uwzględnieniem roli, zadań, zdolności i potencjału każdego z nich z punktu widzenia planowania  
i prowadzenia operacji. Uczestnicy pogłębią wiedzę z zakresu polityki bezpieczeństwa, obronności i strategii oraz 
sztuki wojennej. W semestrze drugim ukształtują umiejętności i zdolności do twórczego rozwiązywania złożo-
nych, interdyscyplinarnych problemów decyzyjnych poziomu strategicznego i operacyjnego, a także umiejętno-
ści samodzielnej oraz zespołowej analizy i oceny procesów związanych z systemem obronnym państwa, NATO i 
UE oraz rozwiązywaniem problemów związanych z planowaniem i prowadzeniem operacji.

PODYPLOMOWE STUDIA OPERACYJNO-TAKTYCZNE  (PSOT) przeznaczone są dla oficerów, którzy 
zajmują stanowiska służbowe conajmniej dowódcy kompanii oraz są planowani do wyznaczenia na stanowiska 
służbowe zaszeregowane do STE — majora (komandora podporucznika) pionów funkcjonalnych dowódcze-
go i sztabowego w dowództwach szczebla taktycznego i operacyjnego (od dowództwa związku taktycznego)  
w strukturach narodowych i wielonarodowych w kraju i poza jego granicami. Celem studiów jest pogłębienie wie-
dzy ogólnej i specjalistycznej oficerów w obszarze bezpieczeństwa państwa, historii wojskowości i sztuki wojennej, 
współczesnej sztuki wojennej, współczesnej sztuki operacyjnej i teorii operacji, taktyki ogólnej i rodzajów wojsk. 
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Główny wysiłek skupia się na nabyciu umiejętności w obszarze planowania  
i prowadzenia działań oraz szkolenia na poziomie taktycznym i ope-
racyjnym z uwzględnieniem specyfiki rodzajów sił zbrojnych i rodza-
jów wojsk w środowisku narodowym i wielonarodowym. Wiedza uzy-
skana w trakcie nauki ma przygotować słuchaczy do objęcia stanowisk  
w korpusie oficerów starszych.

Podyplomowe Studia Polityki Obronnej (PSPO) przeznaczo-
ne są dla oficerów planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe za-
szeregowane do STE — generał brygady (kontradmirał). Na studia mogą być za-
kwalifikowani oficerowie polscy oraz zagraniczni posługujący się językiem polskim, 
posiadający stopień pułkownika/komandora, którzy ukończyli uprzednio studia na po-
ziomie operacyjno-strategicznym. Ponadto zakres przedmiotowy studiów stwarza moż-
liwość do zakwalifikowania przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej szcze-
bla strategicznego, przedstawicieli przedsiębiorstw państwowych wykonujących zadania  
na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Celem studiów jest kształcenie liderów (przywódców) w sprawach obronnych poprzez rozwijanie  
u nich myślenia koncepcyjnego, krytycznego i twórczego myślenia strategicznego, zdolnych do samo-
dzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, a także przyjmowania odpowie-
dzialności za ich skutki oraz działań zespołów i organizacji, którymi dowodzi/kieruje (w których uczestni-
czy).

studia i kursy dla żołnierzy
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pomoc materialna

Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają możliwość ubiegania się o świadczenia z funduszu 
stypendialnego.

Pomoc materialna dla studentów Akademii przyznawana jest w formie nw. świadczeń: 
• stypendium rektora, 
• stypendium socjalnego,
• stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
• zapomogi. 

Wszystkie świadczenia przyznawane są na wniosek studenta.
Dodatkowo istnieje możliwość zakwaterowana w Domu Studenckim.



Uczelniana Rada samorządu studenckiego
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Społeczność studencka i doktorancka posiada swoich formalnych przedstawicieli, tzw.: 
Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego (URSS) oraz Radę Samorządu Doktorantów 
(RSD). Misją tych organów jest ochrona praw, godności oraz interesów studentów i dokto-
rantów Akademii Sztuki Wojennej. 

URSS aktywnie wspiera działania studentów zrzeszonych w kołach naukowych oraz orga-
nizacjach studenckich. Kreuje życie studenckie poprzez wiele inicjatyw o charakterze kul-
turalnym.

W trakcie roku akademickiego URSS organizuje przedsięwzięcia, które przygotowuje wspólnie z władzami Uczelni. 
Są to, m.in.: szkolenia, warszaty, konferencje, ale także imprezy studenckie, np. Projekt ŚwieŻak, Wybory  
Miss & Mistera ASzWoj, Juwenalia, gry terenowe i wiele innych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.
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koła naukowe i organizacje studenckie

W Akademii Sztuki Wojennej działają liczne  
organizacje oraz koła naukowe zrzeszające stu-
dentów, którzy chcą poszerzać swoje zaintere-
sowania oraz różne obszary wiedzy. Działalność  
w organizacjach studenckich jest doskonałym spo-
sobem na zdobycie wielu niezbędnych umiejęt-
ności, m.in. pracy w grupie, kierowania zespołem,  
organizacji czasu wolnego i brania odpowiedzial-
ności za podjęte decyzje. 

Osoby należące do organizacji mają możliwość 
rozwijania swoich pasji oraz predyspozycji poprzez udział w ciekawych projektach, licznych szkoleniach i konferencjach.

Akademia Sztuki Wojennej poprzez działalność organizacji daje studentom szerokie możliwości w planowaniu  
i rozwijaniu zainteresowań poprzez okazje do nawiązania nowych znajomości i wytyczaniu drogi kariery zawodowej (aktyw-
nie wspieranej przez akademickie Biuro Karier).

Prężnie działające koła naukowe to, m.in. Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych, Koło Naukowe Studentów Lo-
gistyki, Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej. Członkowie kół dzięki organizowanym spotkaniom  
i seminariom mają możliwość  porozmawiania osobiście z przedstawicielami środowisk biznesowych oraz osobami pracu-
jącymi na co dzień w służbach specjalnych i wojskowych formacjach specjalnych, poznać specyfikę ich zawodu i charakter  
pracy. Takie kontakty  pozwolają  na wzbogacenie doświadczenia związanego ze wspólnym kierunkiem zainteresowań.

Członkowie Jednostki Strzeleckiej 1313 spotykają sie w terenie, aby wspólnie ćwiczyć i nabywać umiejętności, które po-
zwalają na zdobycie certyfikatów z kursów związanych z tematyką tej działalności, np. Kurs Ratownika Pola Walki lub Kurs 
Survivalu.
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koła naukowe i organizacje studenckie

Pozostałymi organizacjami i kołami naukowymi działającymi 
w Akademii Sztuki Wojennej są:

• Koło Naukowe Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego
• Studenckie Koło Naukowe „Pogranicznik”
• Koło Naukowe Prakseologii i Efektywności Zarządzania
• International Student Network
• Koło Naukowe Wojsk Specjalnych „Militarni”
• Koło Naukowe Policji i Ochrony Państwa
• Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
• Klub Debat Oksfordzkich
• Koło Naukowe Komunikacji Strategicznej ASzWoj 

STRATCOM
• Akademicki Zespół ds. Reagowania na Incydenty 

Komputerowe
• Jednostka Strzelecka 1313
• Organizacja Studencko-Doktorancka „Patriota”

W Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  Akade-
mii Sztuki Wojennej działają liczne sekcje Akademickiego 
Związku Sportowego, np.: szermierki, piłki nożnej, pił-
ki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, pływania, karate  
i judo.
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erasmus+

Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają możliwość wyjazdu na część swoich studiów lub odbycia praktyk  
w  zagranicznych uczelniach albo instytucjach partnerskich w ramach programu Erasmus+. Dostępnych jest 
ponad 90 uczelni zagranicznych na terenie całej UE(w tym uczelnie wojskowe i cywilne) oraz ponad 70 insty-
tucji i firm, w których można realizować praktyki zagraniczne.

Kraj Praktyki1)

miesięcznie
Studia 1)

miesięcznie
PO WER2) 

miesięcznie

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenste-
in, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 600 € 500 € 2995 PLN 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpa-
nia, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550 € 450 € 2781 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM 
(była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

500 € 4o0 € 2567 PLN

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



Autobusy komunikacji miejskiej ZTM linii: 115, 143, 196, 199 , N24.

Szybka Kolej Miejska (SKM S2) w kierunku: Sulejówek Miłosna (przystanek PKP Warszawa Rembertów).

Pociąg Kolei Mazowieckich jadący z Warszawy w kierunku: Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siedlce, Wołomin 
(przystanek PKP Warszawa Rembertów).

Dane do GPS: 
52o16’13.8N 21o10’25.6E 

52.270497, 21.173782.

www.akademia.mil.pl

/AkademiaSzWoj

/AkademiaSzWoj

/akademiasztukiwojennej

/AkademiaSztukiWojennej
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