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Lp. Imię i nazwisko Nr ORCID Kontakt Problematyka badawcza 

1. dr hab. inż. Andrzej Dawidczyk,  0000-0001-7006-0066 andrzej.dawidczyk@ujk.edu.pl 

1. Kierunki rozwoju metodologii bezpieczeństwa. 
Nowe metody ilościowe i jakościowe w naukach                
o bezpieczeństwie 

2. Strategia. System strategii państwa 
3. Planowanie strategiczne bezpieczeństwa, obronności, 

sił zbrojnych  
4. Analiza strategiczna jako szczególny obszar 

metodologii bezpieczeństwa: zastosowania na użytek 
państwa, województwa, gminy i powiatu, a także sił 
zbrojnych, policji, innych służb. Matematyczne 
metody analizy 

5. Przegląd strategiczny jako narzędzie planowania 
bezpieczeństwa i obronności państwa 

 

2. prof. dr hab. inż. Marian Kozub 0000-0002-0450-1764 marian.kozub@ujk.edu.pl lub 
marian@kozub.edu.pl 

1. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w 
ujęciu teoretycznym i praktycznym; 

2. Strategiczne środowisko bezpieczeństwa;  
3. Strategia (system) bezpieczeństwa narodowego i 

międzynarodowego; 
4. Studia strategiczne nad bezpieczeństwem 

przyszłości; 
5. Siły zbrojne w polityce i strategii bezpieczeństwa 

narodowego i międzynarodowego (działania i 
operacje połączone, doktryny użycia i działania sił 
zbrojnych, w tym głównie sił powietrznych w 
konfliktach militarnych i niemilitarnych); 

6. Siły Zbrojne RP - ewolucja, transformacja i 
szkolenie; 
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3.  dr hab. Ryszard Niedźwiecki 0000-0003-1025-3602 ryszard.niedzwiecki@ujk.edu.pl 

1. Studia strategiczne 
2. Doktryna strategiczna 
3. Instytucje bezpieczeństwa 
4. Polityka i strategia bezpieczeństwa 

 

4.  dr hab. Marek Leszczyński 0000-0002-4951-1974 marek.leszczynski@ujk.edu.pl 

1. Bezpieczeństwo społeczne w sytuacjach kryzysowych 
2. Instytucje, straże i inspekcje – administracja 

bezpieczeństwa 
3. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 

 

5. 
 
dr hab. Mirosław Banasik  

 
000-0002-9358-1240 

 
miroslaw.banasik@ujk.edu.pl 

 

1. Środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i 
jego ewolucja 

2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i 
międzynarodowego 

3. Prowadzenie rywalizacji międzynarodowej poniżej 
granicy otwartego konfliktu zbrojnego 

4. Wojny nowe generacji, wojny w szarej strefie, wojny 
hybrydowe, wojny nieograniczone, wojny 
niekonwencjonalne, wojny nieregularne 

5. Bezpieczeństwo euroatlantyckie 
6. Operacje reagowania kryzysowego, operacje 

ekspedycyjne i operacje pokojowe 
7. Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w NATO 
8. Federacja Rosyjska w przestrzeni bezpieczeństwa 

międzynarodowego 
9. Współczesne konflikty i wykorzystanie podmiotów 

odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa 
narodowego i międzynarodowego,  



10. Planowanie strategiczne bezpieczeństwa narodowego 
i międzynarodowego 

11. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej 
12. Zdolności operacyjne sił zbrojnych i podmiotów 

niemilitarnych 
 

6. dr hab. Jan Zych 0000-0002- 5602-8614 jan.zych@cyberman.com.pl 

1. Kształcenie kadr menedżerskich (współczesnych 
menedżerów bezpieczeństwa) niskiego, średniego i 
wysokiego poziomu; 

2. Gry decyzyjne, gry edukacyjne, symulatory, 
trenażery, grywalizacja, gamifikacja na rzecz edukacji 
dla bezpieczeństwa;  

3. Bezpieczeństwo informacyjne, zagrożenia „w” i „z” 
cyberprzestrzeni oraz metody i techniki 
przeciwdziałała tym zagrożeniom;  

4. Kształtowanie bezpieczeństwa personalnego w 
ramach systemów sztuk walki (judo, kravmaga, 
karate, ju-jitsu, taekwondo, sambo, …);  

5. E-learning, blended learning, zdalne nauczanie na 
rzecz bezpieczeństwa;  

6. Adaptacja nowoczesnych technologii dla 
bezpieczeństwa, AI (sztuczna inteligencja), 
blockchain, VR (wirtualna rzeczywistość), AR 
(rozszerzona rzeczywistość), chmura obliczeniowa, 
IoT (Internet rzeczy), ICT, 5G, awatary, drony 

 

7. dr hab. Marian Lutostański 0000-0003-3202-8262 marian.lutostański@ujk.edu.pl 

1. Epistemologiczne i ontologiczne problemy 
rzeczywistości bezpieczeństwa 

2. Organizacja materiałowych rezerw strategicznych 
(głównie w zakresie ochrony zdrowia) 

3. Organizacyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa 
narodu i państwa 



4. Problemy związane ze studiowaniem bezpieczeństwa 
 

 


