
Wykaz zagadnień do egzaminu licencjackiego na kierunku 
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

 

            ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. Wskaż i omów tradycyjne i współczesne  pojęcie bezpieczeństwa narodowego. Omów typologię i 

strukturę bezpieczeństwa narodowego. 

2. Wskaż i omów cykl strategiczny analiz i studiów w dziedzinie bezpieczeństwa. 

3. Omów pojęcie „sztuka wojenna” z uwzględnieniem: strategii, sztuki operacyjnej, taktyki.  

4. Omów znane tobie podejścia metodologiczne w zakresie metodologii badań nad bezpieczeństwem: 

racjonalizm, liberalizm, konstruktywizm, teoria krytyczna. 

5. Przedstaw założenia, twórców koncepcji human security. Wskaż różnice w podejściach szkół:  

kanadyjskiej, kopenhaskiej i japońskiej. 

6. Wskaż i omów znaczenie definicji bezpieczeństwa publicznego, powszechnego i wewnętrznego. 

10 Wskaż i omów źródła prawa międzynarodowego i krajowego odnoszące się do środowiska 

bezpieczeństwa państwa.  

7. Omów relacje między bezpieczeństwem a ochroną praw człowieka. 

8. Podaj definicje, wskaż typologię i podaj przykłady współczesnego terroryzmu.  

9. Wskaż rolę, zadania i znaczenie organów administracji rządowej i prezydenckiej  w Systemie 

Bezpieczeństwa Narodowego RP. 

10. Przedstaw strukturę Sił Zbrojnych oaz wskaż ich rolę i zadania  w Systemie Bezpieczeństwa 

Narodowego RP. 

11. Wskaż służby, inspekcje i straże wchodzące w skład powiatowej i wojewódzkiej administracji 

zespolonej – wyjaśnij czym jest zespolenie administracyjne i na czym polega w praktyce. 

12. Scharakteryzuj stany nadzwyczajne w państwie. 

13. Omów organizację zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej w sytuacji kryzysowej. 

14. Podaj definicję pojęcia bezpieczeństwo. Wskaż na czym polega polityka bezpieczeństwa państwa, 

organizacji międzynarodowej, czy na szczeblu lokalnym. 

15. Omów rolę, cele, zadania, formy współpracy NATO i Unii Europejskiej wobec wyzwań dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego. 

16. Wskaż przedmiot i zakres badań kryminalistyki.  

17. Omów rolę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w systemie bezpieczeństwa 

narodowego  wybranego państwa. 

18. Wskaż i omów główne założenia obowiązującej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. 

19. Wskaż i omów główne założenia obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji 

Rosyjskiej i jej wpływ na bezpieczeństwo Polski. 



20. Wskaż i omów główne założenia obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów 

Zjednoczonych  i jej wpływ na bezpieczeństwo Polski. 

21. Wskaż i omów uprawnienia Policji w sferze realizacji zadań o charakterze prewencyjnym. 

22. Wskaż i omów uprawnienia Policji w sferze realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

23. Wskaż megatrendy rozwojowe w kontekście bezpieczeństwa państw, regionów, społeczeństw. 

24. Scharakteryzuj strukturę organizacyjną i zadania Policji w Polsce. 

25. Wskaż i scharakteryzuj współczesne technologie monitorowania i obrazowania środowiska 

bezpieczeństwa. 

26. Wskaż rodzaje i omów przykłady wykorzystania nowoczesnych środków technologii informacyjnych w 

Centrach Zarządzania Kryzysowego. 

27. Omów rodzaje, rolę i zadania służb specjalnych w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP. 

28. Dokonaj charakterystyki wybranego państwa i jego roli jako podmiotu bezpieczeństwa regionalnego, 

międzynarodowego. Jakie znaczenie dla potencjału bezpieczeństwa ma położenie geograficzne, 

interesy narodowe i potencjał strategiczny sił zbrojnych. 

29. Omów rozwój broni i robotyzację współczesnego pola walki w aspekcie nowych zagrożeń oraz mega 

trendów rozwojowych. 

30. Opisz strukturę samorządu terytorialnego w Polsce i omów jego kompetencje w zakresie kształtowania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 

 

 

         SPECJALNOŚĆ : ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

1. Wskaż podstawy prawne, podmioty odpowiedzialne, zasady i formy ochrony osób i mienia. 

2. Określ rodzaje zadań i wskaż konkretne przykłady działań podejmowanych przez wewnętrzne służby 

ochrony. 

3. Na czym polega odpowiedzialność organów administracji publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego,  wskaż jej  rodzaje. 

4. Wskaż podstawy prawne, podaj przykłady i rodzaje współdziałania organów samorządu 

terytorialnego ze służbami, inspekcjami i strażami.   

5. Omów pojęcie: środowisko bezpieczeństwa w województwie. 

6. Omów rolę i znaczenie Policji w systemie bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym. 

7. Omów role i znaczenie  Państwowego Ratownictwa Medycznego w systemie bezpieczeństwa 

publicznego. 

8. Na przykładzie wybranej przez siebie służby, inspekcji lub straży wskaż rolę, zadania i uprawnienia tej 

formacji w systemie bezpieczeństwa publicznego. 



9. Odpowiedz na pytanie czym jest bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej? Wyjaśnij pojęcie, 

podaj przykłady budynków użyteczności publicznej. Określ jakie służby są odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo tych budynków i ich użytkowników. 

10. W oparciu o obowiązujące przepisy i raporty pokontrolne NIK i MSWiA omów rolę i praktykę działań 

straży gminnych w kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni lokalnej. 

11. Zachowując ciąg przyczynowo skutkowy omów procedurę administracyjną uzyskania pozwolenia na 

zorganizowanie imprezy masowej. Wskaż i krótko scharakteryzuj rodzaje imprez masowych w 

oparciu o obowiązujące akty prawne. 

12. Wyjaśnij pojęcie, wskaż przykłady bezpieczeństwa w gminnym publicznym transporcie zbiorowym.  

13. Wskaż i omów rolę oraz znaczenie działań służb i podmiotów administracji publicznej w dziedzinie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwzględnieniem bezpieczeństwa niechronionych uczestników 

ruchu drogowego. 

14. Wskaż i dokonaj charakterystyki elementów planowania strategicznego w organizacji publicznej 

zajmującej się bezpieczeństwem. 

15. Wskaż cechy charakterystyczne oraz model H. Leavitta organizacji publicznej zajmującej się 

bezpieczeństwem. 

 

 

 

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

 

1. Wymień przykładowe narzędzia informatyczne pomocne przy pracy specjalisty ds. zarządzania 

kryzysowego. 

2. Wskaż definicje i zadania planowania cywilnego. 

3. Wskaż i omów kompetencje organu wykonawczego gminy w sytuacjach kryzysowych. 

4. Wskaż i omów kompetencje starosty powiatowego w sytuacjach kryzysowych. 

5. Wskaż rolę i zadania Policji w sytuacjach kryzysowych. 

6. Omów rolę wojewody i jego/jej administracji w sytuacjach nadzwyczajnych. 

7. Wskaż podstawy prawne, strukturę i praktyczne aspekty działalności Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego (KRSG), omów propozycje zmian legislacyjnych w tej dziedzinie. 

8. Zachowując ciąg przyczynowo-skutkowy omów etapy procedury ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego na obszarze województwa.   

9. Wyjaśnij pojęcie  „Siatka bezpieczeństwa” - wskaż procedurę opracowania oraz wynikające z niej 

korzyści. 



10. Wyjaśnij pojęcie i omów na czym w praktyce polega bezpieczeństwo informacji. 

11. Wskaż na konkretnym przykładzie rolę znaczenie cyklu PDCA (ang. Plan, Do, Check, Act). 

12. Omów rolę systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w systemie bezpieczeństwa państwa. 

13. Określ rolę Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych. 

14. Określ rolę i zadania Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych. 

15. Przedstaw system reagowania kryzysowego NATO. 

 

SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 

1. Wpływ wybranych doktryn geopolitycznych na politykę mocarstw w XX wieku. 

2. Ochrona jeńców wojennych. 

3. Pojęcie i główne zasady międzynarodowego prawa humanitarnego. 

4. Założenia obowiązujących dokumentów strategicznych w zakresie  bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 

5. Współpraca państw członkowskich UE w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. 

6. Pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego w stosunkach międzynarodowych. 

7. Ewolucja NATO po zimnej wojnie. 

8. Rola potencjału militarnego w relacjach pomiędzy państwami na Bliskim Wschodzie. 

9. Główne zmiany w zakresie definiowania potencjału militarnego państw w XXI w. 

10. Operacje inne niż wojna, misje pokojowe i stabilizacyjne jako nowa płaszczyzna zastosowania sił 

zbrojnych. 

11. Wojska specjalne w zwalczaniu zagrożenia terrorystycznego.  

12. Wskaż i omów na czym polega cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi w państwie demokratycznym. 

13. Wskaż przykłady i omów nowe rodzaje zagrożeń militarnych i niemilitarnych wymagających 

interwencji sił zbrojnych. 

14. Omów i scharakteryzuj koncepcję strategiczną NATO.  

15. Określ role, znaczenie i wskaż konkretne przykłady sojuszy wojskowych w systemie bezpieczeństwa 

międzynarodowego. 


