Zagadnienia
do egzaminu dyplomowego
studia I stopnia Bezpieczeństwo Państwa
1. Strategia – istota, definicje, relacje z polityką oraz walką zbrojną
2. Poziomy sztuki wojennej (taktyczny, operacyjny, strategiczny) oraz organy
odpowiedzialne za realizację na poszczególnych poziomach
3. Chińska tradycja militarna
4. Koncepcje wojny
5. Broń nuklearna: posiadacze, proliferacja, triada strategiczna, koncepcje strategiczne
6. Militaryzacja przestrzeni kosmicznej, robotyzacja pola walki
7. Pojęcie bezpieczeństwa, stany bezpieczeństwa
8. Postrzeganie bezpieczeństwa w okresie zimnowojennym i pozimnowojennym
9. Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
10. System bezpieczeństwa narodowego i system kierowania bezpieczeństwem
narodowym RP
11. Koncepcja współczesnego bezpieczeństwa Polski
12. Koncepcja współczesnego bezpieczeństwa UE
13. Koncepcja współczesnego bezpieczeństwa USA
14. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania
15. Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych a ich wpływ na
bezpieczeństwo państwa
16. Pojęcie i istota sporów i konfliktów międzynarodowych
17. Wojny nowoczesnego świata
18. Systemy ochrony praw człowieka: w ONZ, Unii Europejskiej, w Radzie Europy
19. Wybrane prawa człowieka, np.: prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa
osobistego itd.
20. Bezpieczeństwo ekologiczne
21. Zagrożenia globalne
22. Polska po II Wojnie Światowej
23. Wojny XX i przełomu XX i XXI wieku
24. Koncepcja „Wielkiej Szachownicy” Zbigniewa Brzezińskiego
25. Koncepcja zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona
26. Bezpieczeństwo ekonomiczne a bezpieczeństwo energetyczne
27. Bezpieczeństwo energetyczne, a polityka klimatyczna UE
28. System zarządzania kryzysowego w Polsce
29. Udział Sił Zbrojnych RP we wsparciu władz cywilnych w sytuacjach kryzysowych.
30. Wykorzystanie rezerw państwowych i organizacji pozarządowych w logistycznym
zabezpieczeniu ludności poszkodowanej
31. Procedury wprowadzania stanów nadzwyczajnych w RP
32. Ograniczenia i wolności obywatelskie w stanach nadzwyczajnych w RP
33. Pojęcie i ewolucja terroryzmu
34. Terroryzm islamistyczny - ideologia, historia, główne organizacje
35. Bezpieczeństwo kulturowe, bezpieczeństwo ideologiczne
36. Bezpieczeństwa ustrojowe
37. Bezpieczeństwo społeczne
38. Pojęcie, typologie i źródła patologii społecznych
39. Koncepcja demokratycznego państwa prawnego
40. Trójpodział władzy w państwie demokratycznym
41. Pojęcia zarządzanie, kierowanie i dowodzenie

42. Bezpieczeństwo personalne – istota i przykładowe zagrożenia
43. Strategia zrównoważonego rozwoju ONZ – przykładowe cele i ich realizacja
44. Rewolucja w sprawach wojskowych
45. Kluczowe technologie w rewolucji informacyjnej w sprawach wojskowych
46. Pojęcie i koncepcja strategii operacyjnej i preparacyjnej bezpieczeństwa państwa
47. Opcje w ramach koncepcji operacyjnej i preparacyjnej dla państwa
48. Cel badań i przedmiot badań, problem badawczy
49. Hipoteza wstępna, hipoteza naukowa
50. Przykłady metod badawczych

