
 „II Forum Uczelni Mundurowych pt.: „Uczelnie mundurowe w wymiarze narodowym  

i międzynarodowym. 8 lat KONSMUND 2014 -2022”. 

W dniach 16-18 listopada 2022 r. odbyło się w Zamku Topacz – ŚLĘZA II Forum Uczelni Mundurowych 

pt. „Uczelnie mundurowe w wymiarze narodowym i międzynarodowym. 8 lat KONSMUND 2014-

2022”.  

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jako członek Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND 
(program Erasmus+) zrzeszającego siedem  uczelni  mundurowych na czele z Wydziałem 
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej od  2014  roku  w  ramach nauk o 
bezpieczeństwie organizuje mobilności studenckie i pracownicze do instytucji szkolnictwa wyższego w 
krajach Unii Europejskiej i państw trzecich.  
Podczas Forum została zorganizowana sesja poświęcona „Wymianie doświadczeń ostatnich 2 lat 

działalności mobilności międzynarodowych i Projektu Konsmund" podczas której mogliśmy zapoznać 

się z doświadczeniami naszych „Kosmundowych” partnerów w oparciu o przygotowane przez nich 

prezentacje na temat: 

 Priorytety wojskowej uczelni technicznej w zakresie umiędzynarodowienia – studium 

przypadków Wojskowej Akademii Technicznej; 

 Udział podchorążych Akademii Wojsk Lądowych w inicjatywie europejskiej EMILYO; 

 Współpraca międzynarodowa w europejskim wyższym szkolnictwie morskim. Sukcesy 
Akademii Marynarki Wojennej na forach międzynarodowych; 

 Doświadczenie i współpraca ASzWoju z uczelnią partnerską w Korei Południowej. 
Z ramienia SGSP Pani Maria Ceglińska – Uczelniana Koordynator Programu Erasmus+ podzieliła się z 
uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami i wnioskami w zakresie współpracy z krajami 
partnerskimi i wygłosiła referat „Od KA 107 do KA171. Doświadczenia Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej w zakresie współpracy z państwami pozaeuropejskimi”. 
 
W tegorocznym wydarzeniu wzięli udział Koordynatorzy Erasmus+ z: Akademii Sztuki 

Wojennej ,Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którą 

reprezentowała Koordynator Uczelniana Erasmus+ p. Maria Ceglińska oraz Zastępca Koordynatora 

Wydziałowego p. Joanna Kozioł.  

Przedstawiciele uczelni zrzeszonych w Konsorcjum Uczelni Mundurowych dyskutowali na temat 

możliwości współpracy na rzecz kształcenia studentów oraz wspólnych inicjatyw wykorzystujących 

potencjał dydaktyczny każdej z Uczelni.  

Dodatkowo podczas tego ogólnopolskiego wydarzenia miało miejsce robocze spotkanie 
Koordynatorów E+ Uczelni partnerskich. Czas spędzony na rozmowach przyniósł świeże spojrzenie na 
współpracę między uczelniami. 
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