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Problematyka badawcza 

1 Dr hab. Joanna Grzela prof. UJK 0000-0003-4341-947X joanna.grzela@ujk.edu.pl 
 

Bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego 
Europejski system bezpieczeństwa 
Militarne i niemilitarne problemy bezpieczeństwa  
w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym 
Bezpieczeństwo regionalne i subregionalne 
Arktyka w kontekście regionalnego bezpieczeństwa  
Międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne 
Polityka bezpieczeństwa państw nordyckich (Dania, Finlandia, 
Islandia, Norwegia, Szwecja) 
Obrona terytorialna w wybranych państwach Europy 
Równość płci w siłach zbrojnych wybranych państw Europy 
Bezpieczeństwo militarne jako nowa płaszczyzna współpracy 
państw nordyckich 

2 dr hab. Roman Stawicki, prof.UJK 0000-0003-02-63-929X roman.stawicki@ujk.edu.pl 

 

Bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa człowieka. 
Cyberprzestrzeń jako środowisko bezpieczeństwa. 
Zwalczanie i zapobieganie zjawiskom kryminogennym. 
Społeczność lokalna jako podmiot bezpieczeństwa. 
Migracje, uchodźcy w przestrzeni bezpieczeństwa. 

3. dr hab. Violetta Gul-Rechlewicz, 
prof. UJK 

0000-0002-6471-2395 violetta.gul-
rechlewicz@ujk.edu.pl 

Bezpieczeństwo/brak bezpieczeństwa i migracje w 
Europie/Polsce, w tym:  

- Radykalizacja muzułmanów w krajach Europy Zachodniej,  

- Bezpieczeństwo granic i nielegalna migracja,  

- Kryzysy migracyjne / uchodźcze,  

- Obywatelstwo, Migracja, Rasizm,  

mailto:roman.stawicki@ujk.edu.pl


- Dyskryminacja/nierówne traktowanie, 

- Pochodzenie etniczne i nacjonalizm,  

- Stosunki obywatelskie oraz relacje etniczne w 
perspektywach bezpieczeństwa, społecznej, kulturowej i 
historycznej,  

- Migracje, służba publiczna i zdrowie w kontekście 
bezpieczeństwa,  

- Dobrobyt migracyjny a segmentacja rynku pracy,  

- Postnarodowe Strategie Rozwoju/Wzrostu, Integracji i 
Różnorodności (migracje/bezpieczeństwo publiczne) 

- Polityka migracyjna w Polsce i UE (kotekst bezpieczeństwa). 
4 prof. dr hab. Krzysztof Kubiak  0000-0000-0002-923X kkubiak@ujk.edu.pl 

 

Przemoc militarna we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych, współczesne wojny, konflikty zbrojne i 
punkty zapalne, sztuka wojenna (taktyka, sztuka operacyjna, 
strategii), architektura bezpieczeństwa obszarów polarnych, 
bezpieczeństwo obszarów morskich, międzynarodowe prawo 
humanitarne, międzynarodowe prawo morza 

5. dr hab. Marek Leszczyński, prof.UJK 0000-0002-4951-1974 marek.leszczynski@ujk.edu.pl Bezpieczeństwo ekonomiczne – wymiar strukturalny i 
personalny 
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
Bezpieczeństwo społeczne w sytuacjach kryzysowych 
Bezpieczeństwo – wymiar kulturowy 
Bezpieczeństwo a rozwój zintegrowany 

6. 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; 

7. dr hab. Ryszard Niedźwiecki, 
prof.UJK  

0000-0003-1025-3602 ryszard.niedzwiecki@ujk.edu.pl Bezpieczeństwo w wymiarach: narodowym i 
międzynarodowym, politycznym, militarnym, społecznym, 
informacyjnym.  

Strategia – teoria i praktyka, kultura strategiczna, koncepcje, 
doktryny strategiczne, studia strategiczne. 

Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem narodowym, 
planowanie strategiczne.  

Zjawiska kryzysowe w środowisku bezpieczeństwa 

Instytucje i instytucjonalizacja bezpieczeństwa narodowego i 
międzynarodowego, organizacje międzynarodowe, traktaty, 
umowy bilateralne. 

Kryzys - zarządzanie kryzysowe, operacje reagowania 
kryzysowego w wymiarze narodowym i międzynarodowym . 

Konflikty zbrojne – przyczyny, przebieg, skutki konfliktów. 

Siły zbrojne - użycie i działania sił zbrojnych, organizacja i 
wyposażenie. 

Dyplomacja wojskowa. 
8. dr hab. Mirosław Banasik, prof.UJK 000-0002-9358-1240 miroslaw.banasik@ujk.edu.pl Bezpieczeństwo euroatlantyckie, Transformacja NATO, 

Prowadzenie operacji reagowania kryzysowego, Zagrożenia 
kreowane przez Federację Rosyjską, Odstraszanie 
strategiczne, Wojna hybrydowa i wojna nowej generacji, 
Wojna informacyjna, Wojna w cyberprzestrzeni, Wojna w 
szarej strefie, Zagrożenia dla bezpieczeństwa, Kształtowanie 
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, 
Planowanie strategiczne, Zarządzanie kryzysowe w NATO i 



Unii Europejskiej, Współczesne konflikty i ich wpływ na 
bezpieczeństwo międzynarodowe, Strategia bezpieczeństwa 
narodowego i międzynarodowego. 

9.  dr hab. Jan Zych, prof.UJK   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 

 

 

 

 


