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Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - Bezpieczeństwo państwa,  

studia II stopnia 

 
Zagadnienia ogólne:  

 

1. Obrona narodowa – system pojęciowy. 

2. Przygotowania obronne RP. 

3. Wsparcie państwa gospodarza. 

4. Miejsce i rola Sił Zbrojnych RP w strukturach państwa demokratycznego. 

5. Kierowanie i dowodzenie Siłami Zbrojnymi w państwie demokratycznym. 

6. Istota i charakterystyka pojęć: zapobieganie przestępczości, edukacja dla bezpieczeństwa, 

profilaktyka i prewencja. 

7. Projekt profilaktyczny/prewencyjny oraz metodologie ich konstruowania i oceny jakości. 

8. System dowodzenia Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. 

9. Rodzaje sił zbrojnych i rodzaje wojsk w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. 

10. Tendencje rozwojowe w ramach Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. 

11. Profilaktyka bezpieczeństwa społecznego. 

12. Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w Polsce. 

13. Istota i idea państwa aktywizującego.  

14. Zagrożenia  bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Organy administracji publicznej o charakterze ogólnym odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo wewnętrzne RP. 

16. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego nadzorowane przez ministra spraw 

wewnętrznych. 

17. Organy kontroli państwowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

18. Pojęcia: strategia i strategia bezpieczeństwa narodowego. 

19. Kultura strategiczna i jej źródła. 

20. Samodzielność strategiczna Polski w latach 90. XX wieku – założenia i realizacja. 

21. Interesy narodowe RP i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa. 

22. Elementy środowiska bezpieczeństwa państwa i proces projektowania interesów 

narodowych i celów polityki bezpieczeństwa. 

23. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa – charakterystyka. 

24. Model kierowania bezpieczeństwem militarnym. 
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25. Cele strategiczne i kierunki interwencji określone w ogólnej strategii rozwoju kraju 

(Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030). 

26. Cele i kierunki interwencji określone w strategiach sektorowych (strategia do wyboru np. 

rozwoju gospodarki, kapitału społecznego, kapitału ludzkiego, bezpieczeństwa 

energetycznego). 

27. Cele i kierunki interwencji określone w strategiach transsektorowych (strategia do wyboru 

np. w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa antyterrorystycznego). 

28. Koncepcja community policing. 

29. Propagowanie dobrych praktyk jako narzędzie profilaktyki kryminalnej. 

30. Problemy definicyjne dotyczące zjawiska przestępczości zorganizowanej; 

31. Determinanty rozwoju przestępczości zorganizowanej w Polsce. 

32. Instrumenty prawne w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w Polsce. 

33. Najgroźniejsze organizacje przestępcze na świecie. 

34. Kontrola państwa nad formacjami uzbrojonymi na przykładzie Polski. 

35. Funkcje i role formacji uzbrojonych na obszarze objętym klęską żywiołową. 

36. Miejsce Sił Zbrojnych w systemach bezpieczeństwa wewnętrznego państw autorytarnych 

i totalitarnych. 

37. Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa energetycznego. 

38. Rola surowców energetycznych w gospodarce państwa. 

39. Bezpieczeństwo energetyczne z punktu widzenia eksportera i importera surowców. 

40. Problematyka  ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. 

41. Zasady międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. 

42. Problematyka jeńca wojennego w międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych. 

43. Główne koncepcje geopolityczne. 

44. Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa. 

45. Problemy i wyzwania międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa Polski. 

46. Pojęcie fundamentalizmu religijnego i jego wpływa na bezpieczeństwo. 

47. Wpływ wzrostu znaczenia międzynarodowego Chin na bezpieczeństwo. 

48. Globalizm jako zagrożenie i wyzwanie dla różnych aspektów bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_konflikt%C3%B3w_zbrojnych
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Zagadnienia dla specjalności: 

 

Specjalność - Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością 

 

1. Kultura strategiczna jako próba wyjaśnienia zachowania się państw w stosunkach 

międzynarodowych. 

2. Charakterystyka współczesnych koncepcji operacyjnych i doktryn militarnych Sił 

Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. 

3. Charakterystyka wybranych koncepcji rosyjskich wojen nowych generacji. 

4. Stany nadzwyczajne w Polsce. 

5. Procedury wprowadzania stanów nadzwyczajnych i uruchomienia systemu zarządzania 

kryzysowego. 

6. Stany gotowości obronnej państwa. 

7. Definicja i klasyfikacje czołgów według masy, funkcji i generacji. 

8. Samoloty myśliwskie ery odrzutowej z podziałem na poszczególne generacje. 

9. Typologia współczesnych okrętów podwodnych. 

10. Prawa i obowiązki obywatela po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. 

11. Charakterystyka stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej i stanu wojennego. 

12. Kierowanie przygotowaniami obronnymi państwa. 

13. Kompetencje i zadana głównych organów  władzy wykonawczej  w kierowaniu 

bezpieczeństwem i obronnością  

14. Kompetencje i zadania samorządu terytorialnego w kierowaniu bezpieczeństwem i 

obronnością. 

15. Kultura strategiczna jako próba wyjaśnienia zachowania się państw w stosunkach 

międzynarodowych. 

16. Charakterystyka współczesnych koncepcji operacyjnych i doktryn militarnych Sił 

Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. 

17. Charakterystyka wybranych koncepcji rosyjskich wojen nowych generacji. 

18. Analiza pojęcia strategia i jej ewolucja na przestrzeni wieków. 

19. Charakterystyka wybranych przykładów strategii XX i XXI wieku.  

20. Analiza Strategii operacyjnej i preparacyjnej RP w oparciu o treść Białej Księgi 

Bezpieczeństwa Narodowego. 

21. Geneza, istota i prognoza rozwoju środowiska bezpieczeństwa. 
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Specjalność - Bezpieczeństwo wewnętrzne 

 

1. Geneza i podstawy prawne funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

2. Ochrona przeciwpożarowa w Polsce. 

3. Ochotnicze Straże Pożarne w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. 

4. Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego a problem bezpieczeństwa 

wewnętrznego. 

5. Rola starosty w systemie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. 

6. Powiatowe służby,  inspekcje i straże. 

7. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa - pojęcie i charakterystyka. 

8. Normatywne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

9. Organy państwa właściwe w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

10. Granica państwa i jej elementy. 

11. Zadania, uprawnienia, struktura organizacyjna  Straży Granicznej. 

12. Zagrożenia związane z ochroną granicy państwowej. 

13. Dyktatura wojskowa. 

14. Miejsce sił zbrojnych w państwie autorytarnym. 

15. Cywilna zwierzchność nad armią - teoretyczne założenia i rzeczywistość. 

16. Jak technologie zmieniały oblicze wojen - analiza historycznych przykładów rewolucji w 

sprawach wojskowych. 

17. Farmakologizacja wojny - historyczne i współczesne przykłady wykorzystania środków 

odurzających w celach militarnych. 

18. Współczesna informacyjna rewolucja w sprawach wojskowych - powstanie, rola i 

znacznie technologii informacyjnych, broni laserowej, broni precyzyjnej oraz kontekstu 

społecznego. 

19. Systemy infrastruktury krytycznej. 

20. Ochrona infrastruktury krytycznej. 

21. Rola administracji publicznej w ochronie infrastruktury krytycznej. 
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Specjalność - Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa 

 

1. Istota i cele edukacji dla bezpieczeństwa. 

2. Edukacja dla bezpieczeństwa w ujęciu formalnym, pozaformalnym i nieformalnym. 

3. Wychowanie i jego cechy.  

4. Istota i treści oraz rodzaje rodzaje socjalizacji. 

5. Środowiska wychowawcze, istota, charakterystyka, typologia. 

6. BHP w codziennej pracy ucznia i nauczyciela. 

7. BHP a uczniowie. 

8. BHP w pracy nauczyciela. 

9. Rola wychowawcy w XXI w współczesnej szkole. 

10. Proces wychowawczy, jako złożona struktura oddziaływania ucznia i nauczyciela. 

11. Trudności wychowawcze w codziennej pracy. 

12. Dydaktyka cyfrowa. 

13. Kultura uczenia (się). 

14. Neurodydaktyka. 

15. Znaczenie i rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. 

16. Nauczyciel wobec technologicznych wyzwań. 

17. Technologie wspomagające pracę nauczyciela. 

18. Zasady kształcenia jako podstawa projektowania procesu dydaktycznego 

19. Treści kształcenia w edukacji dla bezpieczeństwa 

20. Koncepcja kształcenia wielostronnego W. Okonia w edukacji dla bezpieczeństwa. 

 


