
Wybór specjalności 



2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapozna- 

    nia się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z  

    charakterystyką wszystkich specjalności kształcenia na  

    kierunku, o którym mowa w pkt 1, tj.:  

       a) zarządzanie obronnością państwa; 

       b) system militarny państwa; 

       c) system pozamilitarny państwa; 

       d) logistyka bezpieczeństwa i obronności; 

    - które rozpoczynają się począwszy od czwartego  

    semestru (letniego) roku akademickiego 2017/2018.  

3. Studenci w Dniu specjalności kierując się własnymi  

    zainteresowaniami dokonują wyboru jednej spośród  

    czterech specjalności kształcenia, o których mowa w  

    pkt. 2. 

2 



MODUŁ  SPECJALISTYCZNY 

 

3 

Nazwa Liczba pkt 

ECTS 

Forma 

Zarządzanie obronnością państwa w czasie „P’ i 

„W” 

3,5 E 

Organy kierowania i dowodzenia wojskami 3,5 E 

Planowanie obronne 2,5 Z 

Siły zbrojne w państwie 2,5 Z 

Operacje wojskowe i stabilizacyjne 2,5 Z 

Kontrola zbrojeń i wydatki wojskowe 2,5 Z 

Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie 2,5 Z 

Kierowanie obronnością w UE i NATO 2,5 Z 

Cywilna kontrola nad obronnością państwa 2,5 Z 

Administracja publiczna w zarządzaniu obronno-

ścią państwa 

2,5 Z 

                           Łączna liczba ECTS dla specjalności:     27,0 



MODUŁ  SPECJALISTYCZNY 

 

4 

Nazwa Liczba pkt 

ECTS 

Forma 

Systemy obronne państw UE i NATO 3,5 E 

Gotowość bojowa i mobilizacyjna  3,5 E 

Stany nadzwyczajne w państwie 2,5 Z 

Systemy mobilizacji gospodarki 2,5 Z 

Finansowanie systemu obronnego 2,5 Z 

Przemysł obronny 2,5 Z 

Służby specjalne w Polsce 2,5 Z 

Siły zbrojne państw NATO 2,5 Z 

Strategia bezpieczeństwa i obrony UE 2,5 Z 

Koncepcje strategiczne NATO 2,5 Z 

                           Łączna liczba ECTS dla specjalności:     27,0 



MODUŁ  SPECJALISTYCZNY 

 

5 

Nazwa Liczba 

pkt ECTS 

Forma 

Administracja publiczna w systemie OiB 3,5 E 

Pozamilitarne przygotowania obronne 3,5 E 

Prawne aspekty funkcjonowania organów ochrony, 

bezpieczeństwa i porządku publicznego 

2,5 Z 

Służby, straże i inspekcje w systemie OiB 2,5 Z 

Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie 2,5 Z 

Ratownictwo medyczne 2,5 Z 

Ochrona ludności 2,5 Z 

Bezpieczeństwo informacyjne 2,5 Z 

Ochrona infrastruktury krytycznej 2,5 Z 

Szkolenie obronne ludności 2,5 Z 

                           Łączna liczba ECTS dla specjalności:            27,0 



MODUŁ  SPECJALISTYCZNY 

 

6 

Nazwa Liczba 

pkt ECTS 

Forma 

Mobilizacja gospodarki w sytuacjach kryzysu i wojny 3,5 E 

Gry decyzyjne i ryzyka w sytuacjach kryzysowych 3,5 E 

Zarządzanie w logistyce bezpieczeństwa i obronności 2,5 Z 

Prognozowanie i symulacje w sytuacjach kryzysowych 2,5 Z 

Przedsiębiorstwa w systemie obronnym państwa 2,5 Z 

Przemysłowy potencjał obronny 2,5 Z 

Logistyka kryzysowa 2,5 Z 

Logistyka i infrastruktura krytyczna 2,5 Z 

Strategiczne rezerwy państwowe 2,5 Z 

Logistyka bezpieczeństwa i obronności na szczeblu UE 

i NATO 

2,5 

                           Łączna liczba ECTS dla specjalności:            27,0 



Przykładowe stanowiska dedykowane dla przyszłych absolwentów kierunku 

obronność państwa: 

 pracownik administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych  

z obronnością i bezpieczeństwem państwa, a także w instytucjach zarządzania 

kryzysowego  i ochrony ludności; 

 pracownik cywilny służb mundurowych,   

 kandydat, specjalista ds. służb mundurowych w takich formacjach,  jak: wojsko, 

Policja, , Straż Graniczna, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, straże 

miejskie; 

 menedżer bezpieczeństwa w strukturach bezpieczeństwa narodowego; 

 pracownik agencji detektywistycznych oraz wywiadu gospodarczego. 



  

Wykaz stanowisk pracy  studentów- absolwentów kierunku obronność państwa: 

A) w obszarze obronności państwa 

Analityk/ inspektor/starszy inspektor 

specjalista/starszy specjalista ds. 
świadczeń na rzecz obrony   

inspektor/starszy inspektor, etc. 
akcji kurierskiej, obiektów szczególnie ważnych dla 

bezpieczeństwa i obronności państwa oraz  militaryzacji 
  

inspektor/ specjalista/ 

koordynowania planowania operacyjnego  

w jednostkach organizacyjnych realizujących zadania w 

zakresie obronności  

  

inspektor/starszy inspektor 

specjalista/starszy specjalista d/s 

organizacji kontroli wykonywania zadań obronnych oraz 

wykorzystania transportu 

i dróg na potrzeby obronne 

  

inspektor/ specjalista/ 
planowania i realizacji szkolenia obronnego oraz 

przygotowania dokumentacji obronnej 
  



  

Wykaz stanowisk pracy  studentów- absolwentów kierunku obronność państwa: 

A) w obszarze obronności państwa 

inspektor/ specjalista/ 
programowania obronnego i realizacji dostaw na 

potrzeby obronne 
  

inspektor/ specjalista/ 
programowania, planowania i realizacji szkolenia 

obronnego, a także współpracy cywilno-wojskowej i HNS 
  

inspektor/ specjalista/ 
przygotowania publicznej i niepublicznej  służby zdrowia 

na potrzeby obronne 
  

inspektor/ specjalista/ 
programowania obronnego i realizacji dostaw na 

potrzeby obronne 
  

inspektor/ specjalista/ 
programowania, planowania i realizacji szkolenia 

obronnego, a także współpracy cywilno-wojskowej i HNS 
  



  

Wykaz stanowisk pracy  studentów- absolwentów kierunku obronność państwa: 

A) w obszarze obrony cywilnej 

inspektor/starszy inspektor 

specjalista/starszy 

specjalista ds. 

alarmowania i łączności   

inspektor/starszy inspektor 

specjalista/starszy 

specjalista ds. 

formacji Obrony Cywilnej i ewakuacji   

inspektor/starszy inspektor 

specjalista/starszy 

specjalista d/s 

gospodarowania majątkiem obrony cywilnej   

inspektor/starszy inspektor 

specjalista/starszy 

specjalista d/s 

ochrony przed skażeniami   



  

Wykaz stanowisk pracy  studentów- absolwentów kierunku obronność państwa: 

A) w obszarze obrony cywilnej 

inspektor/starszy inspektor 

specjalista/starszy 

specjalista d/s 

planowania i kontroli   

inspektor/starszy inspektor 

specjalista/starszy 

specjalista d/s 

technicznego zabezpieczenia łączności   

inspektor/starszy inspektor 

specjalista/starszy 

specjalista d/s 

zabezpieczenia logistycznego oraz 

popularyzacji 

obrony cywilnej 

  

inspektor/starszy inspektor 

specjalista/starszy 

specjalista d/s 

planowania i kontroli   



  

Wykaz stanowisk pracy  studentów- absolwentów kierunku obronność państwa: 

A)w obszarze zarządzania kryzysowego 

inspektor/ starszy inspektor 

specjalista/starszy 

specjalista d/s 

analiz i monitorowania zagrożeń  

w sytuacjach kryzysowych 
  

inspektor/ starszy inspektor 

specjalista/starszy 

specjalista d/s 

informatyzacji i nowoczesnych technologii   

inspektor/ starszy inspektor 

specjalista/starszy 

specjalista d/s 

planowania cywilnego i analiz   

inspektor/ starszy inspektor 

specjalista/starszy 

specjalista d/s 

analiz i monitorowania zagrożeń  

w sytuacjach kryzysowych 
  


