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Sylwetka naukowa:
Dr hab. Eugeniusz Cieślak jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie
Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach od 1 października 2016 roku. Absolwent WOSL, AON i
Uniwersytetu Sił Powietrznych USA. W 2000 roku uzyskał w Akademii
Obrony Narodowej stopień doktora, a w 2008 roku stopień doktora
habilitowanego nauk wojskowych. Przez szereg lat związany zawodowo z
Akademią Obrony Narodowej. W latach 2008-2016 był dyrektorem
Instytutu Lotnictwa i Obrony Powietrznej Wydziału Zarządzania i
Dowodzenia AON. Jest autorem oraz współautorem szeregu opracowań
naukowych, dydaktycznych i eksperckich w obszarze obronności i
bezpieczeństwa militarnego publikowanych w kraju i za granicą. Brał
udział w realizacji projektów badawczo-rozwojowych NCBiR oraz
Europejskiej Agencji Obrony, jak również w opracowaniu materiałów
analitycznych dla podmiotów przemysłu obronnego. Koordynator
międzynarodowego programu intensywnego Erasmus LOTSEC (Aiation for
citizen security and safety) w latach 2012 – 2014. Zaangażowany w
działalność dydaktyczną w uczelniach wojskowych państw NATO.
Zainteresowania naukowe:
militarne aspekty polityki bezpieczeństwa państwa,
militarne aspekty sojuszy i koalicji międzynarodowych
wykorzystanie sił zbrojnych w reagowaniu kryzysowym
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