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Sylwetka naukowa: 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Glen zajmuje stanowisko profesora, a także 

pełni funkcję szefa Zespołu Badań Podstaw Poznawczych i Kultury 

Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie w Wydziale Nauk 

Społecznych UPH w Siedlcach.  

Stopień doktora nauk wojskowych uzyskał w Akademii Obrony 

Narodowej w 1996 r., tytuł rozprawy „Obrona 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 podstaw poznawczych, w tym 

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, a od 2019 

członkiem Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie UPH. W 2017 r. 

został wybrany na funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. W 2019 r. został członkiem Rady 

Naukowej Zeszytów Naukowych SGSP ISSN 0239-5223 

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. 
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