Wykaz zagadnień do egzaminu licencjackiego na kierunku
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Tradycyjne i współczesne pojęcie bezpieczeństwa narodowego. Typologia bezpieczeństwa narodowego
2. Struktura bezpieczeństwa narodowego. Dziedziny i sektory według Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego
2013
3. Sztuka wojenna: strategia, sztuka operacyjna, taktyka
4. Klasycy strategii bezpieczeństwa
5. Metodologia badań bezpieczeństwa: racjonalizm, liberalizm, konstruktywizm, teoria krytyczna
6. Koncepcja human security. Szkoła kanadyjska, kopenhaska i japońska
7. Źródła prawa w środowisku bezpieczeństwa
8. Bezpieczeństwo a ochrona praw człowieka
9. Terroryzm (definicje, typologia, przykłady organizacji)
10. Rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Systemie Bezpieczeństwa
Narodowego RP
11. Powszechny obowiązek obrony. Siły Zbrojne RP, obrona cywilna, Narodowe Siły Rezerwowe
12. Rola służb, straży i inspekcji w systemie bezpieczeństwa
13. Stany nadzwyczajne w państwie
14. Organizacja zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej w sytuacji kryzysowej
15. Potrzeby medyczne i organizacja usług medycznych w sytuacji kryzysowej
16. Determinanty/środowisko bezpieczeństwa narodowego RP według Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego
RP 2013
17. Bezpieczeństwo a polityka bezpieczeństwa - wyjaśnienie pojęć
18. NATO wobec wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego
19. Przedmiot i zakres badań kryminalistyki
20. Rola władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w systemie bezpieczeństwa narodowego
21. Pomoc psychologiczna osobom poszkodowanym w wypadkach i katastrofach
22. Główne założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 roku
23. Główne założenia strategii bezpieczeństwa narodowego Rosji i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski
24. Główne kategorie zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego RP
25. Główne założenia Narodowej strategii bezpieczeństwa USA z 2015 roku
26. Struktura organizacyjna i zadania Policji w Polsce
27. Systemy służące do monitorowania pogody w Polsce (budowa, operatorzy i sposób działania)
28. Współczesne technologie monitorowania i obrazowania środowiska bezpieczeństwa
29. Wykorzystanie środków technologii informacyjnych w Centrach Zarządzania Kryzysowego
30. Służby specjalne w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP

SPECJALNOŚĆ : ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1. Formy ochrony osób i mienia
2. Zadania wykonywane przez wewnętrzne służby ochrony
3. Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
4. Zadania samorządu gminnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
5. Lokalne programy i strategie bezpieczeństwa publicznego
6. Commmunity policing
7. Agencje ochrony osób i mienia
8. Podstawy prawne współdziałania samorządu i Policji
9. Rola Policji w kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni lokalnej
10. Podstawy prawne i uprawnienia straży gminnych
11. Uprawnienia wójta, burmistrza, prezydenta miasta w kontekście ustawy o imprezach masowych
12. Podstawy prawne, zasady, dobre praktyki bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
drogowego w Polsce i na świecie
13. Wymiary lokalnego bezpieczeństwa komunikacyjnego
14. Planowanie w instytucjach bezpieczeństwa publicznego
15. Organizowanie działań w instytucjach bezpieczeństwa publicznego

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1. Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym
2. Cechy i funkcje oprogramowanie GIS (Geographic Information System)
3. 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
16. Systemy reagowania kryzysowego Federacji Rosyjskiej, USA i RFN
17. System reagowania kryzysowego NATO

SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
1. Sojusz a koalicja obronna – różnice w funkcjonowaniu i przykłady
2. Wpływ wybranych doktryn geopolitycznych na politykę mocarstw w XX wieku
3. Ochrona jeńców wojennych
4. Pojęcie i główne zasady międzynarodowego prawa humanitarnego
5. Wiarołomstwo jako zbrodnia wojenna
6. Założenia Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa 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. Pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego w stosunkach międzynarodowych
10. Źródła zagrożeń dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego
11. Ewolucja NATO po zimnej wojnie
12. Rola potencjału militarnego w relacjach pomiędzy państwami na Bliskim Wschodzie
13. Główne zmiany w zakresie definiowania potencjału militarnego państw w XXI w.
14. Operacje inne niż wojna, misje pokojowe i stabilizacyjne jako nowa płaszczyzna zastosowania sił
zbrojnych
15. Wojska specjalne w zwalczaniu zagrożenia terrorystycznego

