Imię i nazwisko: Andrzej Glen
Stopień/tytuł naukowy: profesor doktor habilitowany inżynier
Sylwetka naukowa:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Glen jest profesorem zwyczajnym, a także pełni
funkcję kierownika Zakładu Badań Społecznych i Kultury Bezpieczeństwa
Instytutu Nauk Społecznych UP-H w Siedlcach.
Stopień

doktora

Narodowej

w

nauk

1996

wojskowych uzyskał
r.,

tytuł

rozprawy

w

Akademii

„Obrona

Obrony

przeciwlotnicza

ogólnowojskowego związku operacyjnego w pogotowiu operacyjnym”,
a doktora habilitowanego w 2004 r., tytuł rozprawy „Kontrola przestrzeni
powietrznej wojsk lądowych”. W grudniu 2014 r. Prezydent RP nadał mu
tytuł profesora nauk społecznych. Wypromował 7 doktorów nauk
wojskowych i nauk o bezpieczeństwie.
Pełnił, między innymi, funkcje prodziekana ds. naukowych Wydziału
bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej i prorektora
ds. naukowych tej uczelni.
Brał udział w licznych projektach badawczych finansowanych przez
MNiSW oraz NCBiR, w tym w latach 2009-2012 kierował projektem
finansowanym przez NCBiR nt. „Model organizacji systemu reagowania
państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym”.

Jest autorem i współautorem monografii, artykułów naukowych i
popularno-naukowych z zakresu metodologii badań bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa powietrznego państwa i terroryzmu lotniczego..
Pełnił funkcje przewodniczącego i członka komitetów naukowych,
programowych i organizacyjnych licznych krajowych i międzynarodowych
konferencji naukowych. Przewodniczył w latach 2011-2015 Komitetowi
Naukowemu Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej.
Od 2016 r. jest członkiem Rady Wydziału Humanistycznego UP-H.
Zainteresowania naukowe:
- filozofia nauki, w tym proces poznania, aksjologia, ontologia,
epistemologia i metodologia w badaniach bezpieczeństwa,
- szeroko rozumiane bezpieczeństwo powietrzne państwa, a w nim:
obrona powietrzna, kontrola przestrzeni powietrznej, zarządzanie ruchem
lotniczym,
- terroryzm, w tym terroryzm lotniczy.
Najważniejsze publikacje:
1. Granice materialne i formalne nauk o bezpieczeństwie [w:]
Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Perspektywa
materialna i formalna, T. Kośmider, W. Kitler (red.nauk.), Difin,
Warszawa 2017 r.
2. Paradygmat poznania w naukach o bezpieczeństwie [w:]
Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, S. Sulowski (red. nauk.)
Wyd. Marszałek, Toruń 2015 (rozdział w monografii),
3. Terroryzm

lotniczy.

Istota

zjawiska,

organizacja

przeciwdziałania, Wyd. AON, Warszawa 2014 (monografia),
4. Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa,
Wyd. AON, Warszawa 2013 (monografia),

5. Pojmowanie obrony powietrznej [w] System obrony powietrznej
Polski (red nauk. A. Glen, K. Czupryński, P. Soroka), Wyd. AON
Warszawa 2013 (rozdział w monografii),
6. Cognitive basis of air defence, NDU Scientific Quarterly, Warsaw
2012 nr 4 (artykuł naukowy),
7. Ontologiczne aspekty bezpieczeństwa współczesnego państwa –
organizacji

[w]

Bezpieczeństwo

polityczne

w

wymiarze

narodowym, Wyd. UP-H w Siedlcach, 2012 (rozdział w
monografii),
8. Key Challenges and Threats to National Security: the Polish
Perspective, The Quarterly Journal Vol. XI:, No2, Year 2012
(artykuł naukowy),
9. Ontologiczno-metodologiczne

bezpieczeństwa

aspekty

narodowego

[w]

pojmowania

Metodologia

badań

bezpieczeństwa narodowego, T.3 (red. nauk. P. Sienkiewicz,
M. Marszałek, H. Świeboda), Wyd. AON, Warszawa 2012
(rozdział w monografii),
10. Zagrożenia

bezpieczeństwa

narodowego

Rzeczypospolitej

Polskiej [w] Edukacja na rzecz bezpieczeństwa : wybrane
problemy (Z. Piątek red. nauk.), Centrum Szkoleń i Ekspertyz
Europejskich, Warszawa 2011 (rozdział w monografii),
11. Podstawy poznawcze

badań bezpieczeństwa narodowego,

Zeszyty Naukowe AON, Warszawa 2011, nr 2 (artykuł
naukowy),
12. Zagrożenia

terrorystyczne

infrastruktury

krytycznej

portu

lotniczego [w] Terroryzm a infrastruktura krytyczna państwa zewnętrznego Unii Europejskiej(Z. Piątek, A. Letkiewicz red.

nauk.), Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Szczytno
2010 (rozdział w monografii),
13. Aksjologiczne

bezpieczeństwa

i

ontologiczne
narodowego

uwarunkowania
[w]

Metodologia

badań
badań

bezpieczeństwa narodowego : Bezpieczeństwo 2010. T.1
(red.nauk. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda), Wyd.
AON, Warszawa 2010 (rozdział w monografii),
14. Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym,
AON, Warszawa 2010 (red. nauk., współautor) (monografia).

