Wykaz zagadnień do egzaminu magisterskiego na kierunku
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Taktyka i strategia w starożytnym Rzymie i w Grecji
2. Sztuka wojenna podczas I i II wojny światowej
3. Opisz i porównaj zadania głów państw w odniesieniu do bezpieczeństwa na przykładzie systemu:
prezydenckiego, parlamentarno-gabinetowego, semi-prezydenckiego i kanclerskiego
4. Wskaż i krótko scharakteryzuje kierunki zmian w użyciu sił zbrojnych we współczesnym świecie
5. Wskaż i scharakteryzuj formy ochrony osób i mienia
6. Wskaż główne założenia współczesnej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i Federacji
Rosyjskiej. Omów ich znaczenie w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
7. Omów rolę instytucji w systemie bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego
8. Wskaż i opisz teorie i metody wykorzystywane w badaniu bezpieczeństwa
9. Misja, cel i zakres oraz pojęcie logistyki w sytuacjach kryzysowych
10. Wymień i opisz mierniki efektywnego zarządzania w sytuacji kryzysowej
11. Specjalistyczne usługi logistyczne i ich organizacja w sytuacji kryzysowej

12. Istota i rodzaje zagrożeń asymetrycznych
13. Strategia bezpieczeństwa UE (założenia, cele, różnice w stosunku do strategii bezpieczeństwa
NATO)
14. Organizacja i zadania Sił Zbrojnych RP
15. Wymień i scharakteryzuj dokumenty strategiczne w obszarze bezpieczeństwa obowiązujące w
Polsce
16. Na przykładzie Polski wskaż i omów czynniki wpływające na wewnętrzny i zewnętrzny wymiar
bezpieczeństwa państwa
17. Omów charakterystyczne cechy systemu bezpieczeństwa zbiorowego Organizacji Narodów
Zjednoczonych
18. Wyjaśnij pojęcie, wskaż instytucje i omów zasady międzynarodowego bezpieczeństwa
finansowego
19. Wskaż i opisz główne determinanty kształtujące współczesny wymiar międzynarodowego
bezpieczeństwa energetycznego
20. Wskaż przykłady międzynarodowych i krajowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
żywnościowe

SPECJALNOŚĆ : ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1. Wskaż i omów podstawy prawne i formy ochrony osób i mienia
2. Wskaż skład osobowy, kompetencje i przykłady działań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
działających w powiecie
3. Podaj przykłady i omów zadania samorządu gminnego i powiatowego w zakresie ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego
4. Wskaż podstawowe formy zespolenia administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podaj
przykłady.
5. Wyjaśnij pojęcie i podaj przykłady prywatyzacji działań w obszarze bezpieczeństwa i porządku
publicznego
6. Omów formy odpowiedzialności prawnej organów administracji publicznej w dziedzinie
bezpieczeństwa i porządku publicznego
7. Wyjaśnij pojęcie, wskaż i omów przykłady działalności służb w oparciu o koncepcję Commmunity
policing
8. Wskaż podstawy prawne współdziałania samorządu i Policji. Podaj przykłady
9. Na przykładzie budynków użyteczności publicznej omów współpracę służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo
10. W oparciu o obowiązujące przepisy i raporty pokontrolne NIK i MSWiA opisz rolę straży gminnych
w kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni lokalnej
11. Wskaż jakich formalności należy dopełnić celem zorganizowania imprezy masowej. Omów różnice
między rodzajami imprez masowych
12. Wyjaśnij na czym polega zarząd nad drogami publicznymi. Podaj przykłady wykonywanych zadań w
tym zakresie
13. Wskaż i podaj przykłady modeli organizacyjnych publicznego transportu zbiorowego w Polsce i w
Europie
14. Wyjaśnij pojęcie planowania i organizowania w instytucjach bezpieczeństwa publicznego
15. Omów zasady ogólne postępowania administracyjnego

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1. Wskaż przykłady systemów teleinformatycznych używanych w zarządzaniu kryzysowym
2. Cechy i funkcje oprogramowanie GIS (Geographic Information System)
3. Wskaż cechy myślenia projektowego w bezpieczeństwie. Opisz etapy zarządzania projektem
4. Zarządzanie ryzykiem jako element zarządzania projektem
5. Rozwiązania teleinformatyczne a powiadamianie i ostrzeganie ludności o zagrożeniach
6. Rola wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych
7. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KRSG) jako integralna część bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa
8. Procedura ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze województwa
9. Likwidacja zagrożenia i usuwanie skutków zdarzenia radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim
10. Zabezpieczenie ludności w wodę i ochrona źródeł wody
11. Siatka bezpieczeństwa. Pojęcie, procedura opracowania, korzyści
12. Ryzyko: definicja, elementy składowe, sposoby reakcji
13. Bezpieczeństwo informacji
14. Cykl PDCA (ang. Plan, Do, Check, Act)
15. Organizacja i praktyka zarządzania kryzysowego w Polsce

SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
1. Wskaż i scharakteryzuj koncepcje geopolityki
2. Wpływ wybranych doktryn geopolitycznych na politykę mocarstw w XX wieku
3. Wyjaśnij na czym polega ochrona jeńców wojennych
4. Zasady międzynarodowego prawa humanitarnego
5. Wiarołomstwo jako zbrodnia wojenna
6. Założenia Europejskiej Strategii Bezpieczeństw Wewnętrznego Unii Europejskiej z roku 2010
7. Współpraca państw członkowskich UE w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej
8. Obszary współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa
9. Kształtowanie się pojęcia bezpieczeństwa ekologicznego w stosunkach międzynarodowych
10. Źródła zagrożeń dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego
11. NATO - zadania, cele, działania
12. Rola potencjału militarnego w relacjach pomiędzy państwami na Bliskim Wschodzie
13. Główne zmiany w zakresie definiowania potencjału militarnego państw w XXI wieku
14. Operacje inne niż wojna, misje pokojowe i stabilizacyjne jako nowa płaszczyzna zastosowania sił
zbrojnych
15. Wojska specjalne w zwalczaniu zagrożenia terrorystycznego

SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
1. Część ogólna prawa karnego materialnego związanego z pracą Policji
2. Część ogólna prawa wykroczeń związanego z pracą Policji
3. Zasada ostrożności i kategoria szczególnej ostrożności w ruchu kołowym
4. Kontrola uczestników ruchu drogowego
5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze Policji
6. Czynności dochodzeniowo-śledcze Policji
7. Wyjaśnij na czym polegają czynności związane z legitymowaniem osoby, jej zatrzymaniem i
zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego
8. Przestępczość zorganizowana, historia i cechy
9. Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzanie ładunku
10. Wyjaśnij pojęcia: przymus bezpośredni i przymus pośredni, bierny i czynny opór
11. Pospolita przestępczość kryminalna, zapobieganie i zwalczanie
12. Jakie czynności składają się na: przesłuchanie świadka, oględziny na miejscu zdarzenia
13. Korupcja, zagrożenia i definicje (bierna, czynna i płatna protekcja).
14. Prawa człowieka i etyka zawodowa w pracy policjanta
15. Wskaż przykłady współpracy Policji z organami wykonawczymi i uchwałodawczymi jednostek
samorządu terytorialnego

Specjalność: Infrastruktura krytyczna
1. Podstawy prawne ochrony IK w Polsce
2. Systemy zabezpieczeń IK
3. GIS - charakterystyka i zastosowanie
4. POIK - definicja i elementy składowe
5. Prognozowanie zagrożeń i scenariuszy dla wybranego systemu IK
6. Terroryzm jako szczególne zagrożenie dla infrastruktury krytycznej
7. Cztery fazy zarządzania kryzysowego dla IK
8. Mapy rastrowe i wektorowe. Różnice, zastosowanie, aplikacje
9. Drony w ochronie IK - szanse i zagrożenia
10. Metodyki zarządzania projektami IK
11. Zarządzanie stresem i kontrola emocji
12. Plan zarządzania ciągłością działania: definicja i zastosowanie
13. Sposoby weryfikacji wiarygodności dokumentów
14. Six-pack. Zabezpieczenie bezpieczeństwa IK

