Profile absolwentów
– Wydział Zarządzania i Dowodzenia –
ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i dowodzenie otrzymujący
tytuł zawodowy licencjata, będzie wykazywał się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk
o zarządzaniu, nauk o obronności, nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty,
prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji wchodzących w skład
struktur bezpieczeństwa państwa. Posiadając umiejętność rozpoznawania, diagnozowania
i rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi
organizacji, będzie przygotowany do pracy na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla
zarządzania lub zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa. Uzyskane wykształcenie pozwoli mu
podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka i projektanta w zespołach występujących
w jednostkach administracji państwowej oraz kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania
w organizacjach militarnych i pozamilitarnych. Preferowane miejsca zatrudnienia to instytucje
publiczne, instytucje zarządzania kryzysowego oraz organizacje gospodarcze.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i dowodzenie otrzymujący tytuł
zawodowy magistra, będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu,
nauk o obronności, nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości
i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych, systemu obronności
i bezpieczeństwa państwa) oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania ze znajomością istoty
operacyjnego użycia sił do osiągania celów politycznych, społecznych lub gospodarczych. Absolwent,
pogłębiając podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, będzie
diagnozował i kreował procesy zarządzania zasobami ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi
i finansowymi oraz wykorzystywał nowoczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami.
W szczególności absolwent tego kierunku będzie potrafił zaprojektować komórkę personalną oraz
modelować procesy personalne. Ponadto będzie potrafił wykorzystać marketing personalny i badania
operacyjne w zarządzaniu organizacją. Absolwent będzie również przygotowany do pełnienia funkcji
kierowniczych w instytucjach w obszarze bezpieczeństwa państwa – posiadając gruntowną wiedzę
o systemie obronnym państwa oraz umiejętności budowania zespołów pracowniczych, stwarzania
atmosfery twórczej i sprawnej realizacji zadań. Będzie to osoba posiadająca umiejętność
wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej jako specjalista, menadżer średniego/wyższego
szczebla w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, w tym struktur obronności
i bezpieczeństwa państwa oraz podczas prowadzenia własnej działalności. Absolwent będzie
przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych np. konfliktu
społecznego, wojny, w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i zagrożeń bezpieczeństwa, także do
prowadzenia badań naukowych.
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LOGISTYKA
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka będzie wykazywał się
znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, nauk o obronności i nauk
pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem
instytucji publicznych i prywatnych oraz struktur bezpieczeństwa państwa. Posiadając umiejętność
rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie logistyki wojskowej, logistyki
przedsiębiorstw, logistyki w sytuacjach kryzysowych i transportu, będzie przygotowany do pracy na
stanowisku menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania lub zespołu w strukturach
bezpieczeństwa państwa, podmiotów gospodarczych i innych organizacji. Uzyskane wykształcenie
pozwoli mu podjąć pracę w charakterze specjalisty analityki projektanta w zespołach występujących
w jednostkach administracji państwowej oraz kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania
w organizacjach pozamilitarnych i militarnych. Preferowane miejsca zatrudnienia to podmioty
gospodarcze, instytucje publiczne oraz ośrodki zarządzania kryzysowego.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logistyka będzie wykazywał się znajomością
podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, nauk o obronności, nauk o bezpieczeństwie
i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem
instytucji publicznych i prywatnych oraz struktur bezpieczeństwa państwa. Posiadając umiejętność
rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowania zasobami
ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi i finansowymi, będzie przygotowany do pracy na stanowisku
menedżera/kierownika ds. zarządzania działalnością podmiotu gospodarczego w sferze zaopatrzenia,
produkcji lub dystrybucji, które funkcjonują na rynku krajowym i międzynarodowym. Zdobytą wiedzę
i umiejętności będzie wykorzystywać w pracy zawodowej z poszanowaniem prawa oraz
obowiązujących w działalności gospodarczej i biznesie norm etycznych. Uzyskane wykształcenie
pozwoli mu podjąć pracę, jako wysokokwalifikowany menedżer w dziedzinie zarządzania logistyką.

LOTNICTWO
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku lotnictwo otrzymujący tytuł zawodowy
licencjata, będzie w zaawansowanym stopniu wykazywał się znajomością podstaw teoretycznych
z zakresu nauk o obronności, a także nauk o zarządzaniu, nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych,
które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji
i organizacji lotniczych oraz zarządzania ruchem lotniczym, a także sposobów efektywnego ich
rozwiązywania. Będzie w zaawansowanym stopniu znał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu
zarządzania oraz kierowania organizacjami lotniczymi, a także pogłębioną wiedzę specjalistyczną
dotyczącą systemu obronnego państwa. Będzie umiejętnie wykorzystywał posiadaną wiedzę do
krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w organizacjach lotniczych
oraz w systemie zarządzania ruchem lotniczym, a także do oceny wpływu otoczenia na te zjawiska
(procesy). Będzie umiejętnie kierował zespołami oraz skutecznie komunikował się i negocjował.
Uzyskane wykształcenie pozwoli mu podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka i projektanta
w zespołach powoływanych w organizacjach lotniczych i systemie zarządzania ruchem lotniczym oraz
kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w lotniczych organizacjach pozamilitarnych
i militarnych. Ponadto absolwent kierunku studiów lotnictwo będzie znał i rozumiał procesy
zachodzące w społeczeństwie oraz zasady funkcjonowania lotnictwa w narodowej i międzynarodowej
przestrzeni powietrznej, a także zakres jego użycia w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Będzie zatem
gotów do pracy na stanowisku menedżera lub kierownika niższego szczebla w organizacjach
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lotniczych i w systemie zarządzania ruchem lotniczym oraz przygotowany do myślenia i działania
w sposób przedsiębiorczy.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku lotnictwo otrzymujący tytuł zawodowy
magistra, będzie w pogłębionym stopniu znał i rozumiał uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk
o obronności nauk o zarządzaniu, nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty,
prawidłowości i złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji
lotniczych oraz systemu bezpieczeństwa lotnictwa, a także sposobów efektywnego ich rozwiązywania.
Będzie znał i rozumiał zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obronności oraz
zarządzania, dotyczącą funkcjonowania organizacji lotniczych i funkcjonowania systemu
bezpieczeństwa lotnictwa, a także pogłębioną wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego
państwa. Posiadając umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów
zachodzących w tych organizacjach, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy), będzie potrafił
formułować i rozwiązywać złożone problemy w trudno przewidywalnych warunkach. Będzie także
potrafił umiejętnie kierować zespołami oraz samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie. Ponadto absolwent kierunku studiów lotnictwo będzie przygotowany do wypełniania
zobowiązań społecznych i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w systemie funkcjonowania
i bezpieczeństwa lotnictwa w czasie pokoju kryzysu i wojny. Będzie zatem przygotowany do pracy na
stanowisku menedżera lub kierownika średniego szczebla zarządzania w organizacjach lotniczych
i systemie bezpieczeństwa w lotnictwie.

EKONOMIKA OBRONNOŚCI
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomika obronności będzie specjalistą,
który oprócz posiadania wiedzy ogólnogospodarczej, dającej mu szerokie możliwości zatrudnienia
w realiach gospodarki rynkowej, będzie też posiadał specjalistyczne, unikatowe umiejętności
rozwiązywania problemów z zakresu ekonomik branżowych (obronności i wojskowej), logistyki
w sytuacjach kryzysowych i bezpieczeństwa ekonomicznego, które dadzą mu podstawę do ubiegania
się o stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych, instytucjach i organizacjach realizujących
zadania na rzecz systemu obronnego państwa.
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