Profile absolwentów
– Wydział Wojskowy –
OBRONNOŚĆ
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku obronność otrzymujący tytuł zawodowy
licencjata, będzie wykazywał się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o obronności
i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem
instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego. Posiadając umiejętność zapewnienia
ochrony i obrony życia oraz wartości ludzkich, instytucji państwa, symboli narodowych, kultury,
mienia i środowiska przed wszelakimi zagrożeniami, będzie przygotowany do pracy na stanowisku
w administracji publicznej, państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach
funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. Uzyskane wykształcenie pozwoli mu podjąć pracę
w charakterze analityka, specjalisty i inspektora w administracji publicznej, także organizacjach
i instytucjach lokalnych, regionalnych szczebla centralnego w organizacjach pozamilitarnych
i militarnych. Absolwent kierunku obronność, opanowując podstawy teoretyczne z zakresu nauk
o obronności i nauk pokrewnych, będzie posiadał umiejętności rozpoznawania, diagnozowania
i przeciwdziałania zagrożeniom zarówno w warunkach normalnego funkcjonowania państwa, jak
i w sytuacjach kryzysowych. Będzie rozumiał uwarunkowania funkcjonowania instytucji narodowych
w aspekcie militarnym i pozamilitarnym. W szczególności absolwent tego kierunku będzie potrafił
zdiagnozować i przedstawić możliwe rozwiązania problemów związanych z obronnością państwa.
Ponadto będzie posiadał umiejętności do funkcjonowania w organizacjach publicznych, państwowych
i samorządowych oraz pozna istotę Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego. Absolwent
dysponując wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa będzie również
przygotowany do pracy w instytucjach i organizacjach w obszarze obronności państwa. Absolwent
będzie znał język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy, w tym terminologią z zakresu obronności oraz posiadał umiejętności
posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwenta
Akademii Sztuki Wojennej będzie charakteryzować ponad przeciętna ugruntowana świadomość
patriotyczno-obronna.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku obronność otrzymujący tytuł zawodowy
magistra, będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o obronności i nauk
pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem
instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego. Będzie to osoba posiadająca
umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej jako specjalista, menadżer
średniego/wyższego szczebla, ekspert w organizacjach o charakterze publicznym.
Absolwent
posiadając gruntowną wiedzę o systemie obronnym państwa oraz umiejętności budowania zespołów
pracowniczych, stwarzania atmosfery twórczej i sprawnej realizacji zadań będzie również
przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach w obszarze obronności państwa.
Ponadto będzie posiadał wiedzę i przygotowanie praktyczne do pracy w zakresie edukacji dla
obronności w placówkach oświatowych, w wojsku i innych służbach mundurowych. Absolwent,
pogłębiając podstawy teoretyczne z zakresu nauk o obronności i nauk pokrewnych, będzie
wykorzystywał nowoczesne programy i metody do eliminowania wyzwań i powstałych zagrożeń. W
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szczególności absolwent tego kierunku będzie posiadał umiejętności zdiagnozowania zagrożeń i
zorganizowania działań w sytuacjach kryzysowych. Absolwent kierunku obronność będzie
przygotowany do realizacji zadań cywilno-wojskowych i będzie sprawnie funkcjonował z zespołami
w organizacjach publicznych związanych z obronnością państwa. Posiadając umiejętności krytycznej
analizy, interpretacji i oceny zagrożeń w różnej skali, będzie umiejętnie kierował zespołem oraz
skutecznie przeciwdziałał lub eliminował powstałe zagrożenie.
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