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Geneza Instytutu Organizacji i Zarządzania sięga  Katedry Nauk Społeczno-Politycz-
nych oraz Katedry Ekonomii Politycznej i Ekonomiki Wojennej (powołanych w 1967 r.), na-
stępnie instytutów: Nauk Społeczno-Politycznych  (1988 r.), Nauk Społecznych (1989 r.) oraz 
Instytutu Nauk Humanistycznych (1990 r.). Był on jedną z podstawowych jednostek organiza-
cyjnych Wojskowej Akademii Technicznej o charakterze ogólnoakademickim, ponieważ za-
kresem działalności dydaktycznej obejmował wszystkie kierunki studiów i formy kształcenia 
w Wojskowej Akademii Technicznej. Funkcję szefa INH pełnili: płk doc. dr hab. Waldemar 
Bańka (1988-1991), prof. dr hab. Jerzy Skowronek (1991-1993), prof. dr hab. Franciszek Go-
łembski (1993-1997), dr hab. Kazimierz Łastawski (1997-1998), płk dr hab. Roman Toma-
szewski (1999-2002) oraz ppłk dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (2002). 

Kilkakrotnie zmieniała się struktura organizacyjna i usytuowanie organizacyjne INH w 
WAT. 1 stycznia 2003 r. Instytut Nauk Humanistycznych został przekształcony w Instytut Or-
ganizacji i Zarządzania i włączony do Wydziału Cybernetyki. Pierwszym dyrektorem IOiZ zo-
stał dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, a kolejnymi: dr hab. Janusz Świniarski (15 X 2003-31 
VIII 2005) oraz dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski (1 IX 2005-31 VIII 2016), a jego zastępcą 
dr inż. Henryk Popiel. W okresie tym w Instytucie zaszło szereg zmian związanych z jego dal-
szym rozwojem. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: 

• uruchomienie kierunku studiów „bezpieczeństwo narodowe” - studia I stopnia a następ-
nie II stopnia; 

• uruchomienie dwóch wydawnictw instytutowych „Nowoczesne systemy zarządzania” 
oraz „Studia bezpieczeństwa narodowego”; 

• dwukrotna akredytacja profilowanych przez Instytut kierunków studiów: „Zarządza-
nie” oraz „Bezpieczeństwo narodowe; 

• uzyskanie uprawnień do doktoryzacji w dyscyplinie „nauki o bezpieczeństwie”; 
• uruchomienie studiów III stopnia w dyscyplinie „nauki o bezpieczeństwie”. 

Ponadto w okresie tym: 

• trzech nauczycieli uzyskało tytuł profesora (dr hab. inż. Janusz Kręcikij, dr hab. inż. 
Piotr Zaskórski i dr hab. Wojciech Włodarkiewicz);  

• trzech nauczycieli uzyskało stopień doktora habilitowanego (dr Janusz Rybiński, dr Bo-
gusław Jagusiak, dr Krzysztof Sołoducha); 

• stopień doktora otrzymały: mgr Beata Czuba i mgr Joanna Skulska.  

Kolejnym dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski (1 IX 2016-30 IX 2019), 
a od 1 października 2019 r. dyrektorem IOiZ jest prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz. 

Instytut Nauk Humanistycznych wspólnie z Wydziałem Cybernetyki WAT w 1998 r. 
rozpoczął kształcenie studentów cywilnych na niestacjonarnych studiach wyższych I stopnia 
na kierunku zarządzanie i marketing (od 2006 r. zarządzanie) oraz od 1 października 2009 r. do 
30 września 2019 bezpieczeństwo narodowe (studia wyższe I i II stopnia stacjonarne i niesta-
cjonarne). Instytut w swojej ofercie dydaktycznej od 1995 r. miał również: Zaoczne Podyplo-



mowe Studia Organizacji i Zarządzania, od 1999 r. Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Mię-
dzynarodowego, Podyplomowe Studia Przywództwa i Komunikacji Społecznej oraz Podyplo-
mowe Studia Pedagogiki, przeznaczone dla nauczycieli akademickich WAT.   

Obecnie (od 1 października 2019 r.) Instytut jest jednostką organizacyjną Wydziału 
Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, odpowiada za studia I i II stopnia na kierunku 
zarządzanie oraz za zajęcia z przedmiotów społecznych, humanistycznych i ekonomicznych 
dla studentów cywilnych i podchorążych wszystkich kierunków studiów w WAT. Nauczyciele 
akademiccy IOiZ prowadzą również studia podyplomowe, m.in. w roku akademickim 
2020/2021 na zamówienie MON Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W roku akademickim 
2020/2021 Instytut uruchomił jednolite studia magisterskie na potrzeby MON na kierunku lo-
gistyka ekonomiczna 

Obok działalności dydaktycznej, pracownicy IOiZ prowadzą badania naukowe głównie 
w dziedzinie nauk społecznych oraz w dziedzinie nauk humanistycznych, systematycznie uzy-
skując kolejne stopnie awansu naukowego. Od 1 października 2020 r. IOiZ zatrudnia 44 nau-
czycieli akademickich (3 profesorów, 8 doktorów habilitowanych, 29 doktorów i 4 magistrów) 
oraz 3 pracowników administracyjnych.    

 

 

 
 


