Imię i nazwisko: Jerzy Kunikowski
Stopień/tytuł naukowy: prof. zw. dr hab.
Sylwetka naukowa:
Prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, profesor zwyczajny, doktor
honoris causa, dyrektor Instytutu Pedagogiki (w latach 2002 – 2005),
Dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej i Uniwersytetu
Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach (w latach 2005 - 2012).
Działalność dydaktyczną i naukową rozpoczął w szkolnictwie wyższym w
1974 r. po ukończeniu studiów pedagogicznych. W 1978 r. uzyskał
stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, w 1985 r. doktora
habilitowanego nauk wojskowych, a w 1996 r. został mianowany
profesorem.
Autor wielu prac naukowych i książek z zakresu edukacji dorosłych,
edukacji obronnej i dla bezpieczeństwa, dowodzenia i wychowania oraz
socjologii, w szczególności socjologii wojska; słowników z zakresu
bezpieczeństwa

narodowego,

wiedzy

obronnej

i

edukacji

do

bezpieczeństwa oraz ponad 380 artykułów opublikowanych w kraju i za

granicą. Profesor jest promotorem 16 doktorów i ponad 550 magistrów i
dyplomantów.
Słownik podstawowych terminów z zakresu wiedzy obronnej (2002);
Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa (2002);
Bezpieczeństwo i dyplomacja. Słownik terminów – współautor (2008);
Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb.
Ujęcie naukowe, pedagogiczne i edukacyjne – redakcja naukowa i
współautor (2010);
Zainteresowania naukowe:
 Edukacja dla bezpieczeństwa,
 Bezpieczeństwo i jego rodzaje, zwłaszcza bezpieczeństwo
indywidualne i zbiorowe,
 Kształtowanie wartości, postaw i aspiracji młodzieży.
Najważniejsze publikacje:
1. Człowiek na współczesnym polu walki (1982);
2. Poznanie, świadomość, światopogląd (1988);
3. Dowódcze i wychowawcze przygotowanie w systemie obronnym RP
(1995);
4. Współczesne problemy socjologii wojska (1998);
5. Wiedza obronna (2000);
6. Słownik podstawowych terminów z zakresu wiedzy obronnej
(2002);
7. Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa (2002);
8. Bezpieczeństwo i dyplomacja. Słownik terminów – współautor
(2008)

9. Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i
potrzeb. Ujęcie naukowe, pedagogiczne i edukacyjne – redakcja
naukowa i współautor (2010);
10. Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa – redakcja
naukowa, współautor (wyd.I.,2011; wyd.II.,2011; wyd.III.,2012).
11. Słownik terminów wiedzy obronnej i edukacji dla bezpieczeństwa,
Wydanie V zmienione i rozszerzone, (2017).

