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Pytania ogólne  
 

1. Rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

2. Uwarunkowania międzynarodowe towarzyszące powstaniu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 

w 2020 roku. 

3. Podstawy prawno-polityczne funkcjonowania sojuszy polityczno-wojskowych. 

4. Geneza, główni aktorzy i konsekwencje „zimnej wojny”. 

5. Rola Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w okresie zimnej wojny. 

6. Miejsce i rola Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 

7. Charakterystyka zabezpieczenia logistycznego w zarządzaniu kryzysowym. 

8. Koncepcje strategiczne NATO po zakończeniu „zimnej wojny”. 

9. Przykłady stosowania siły za zgodą Rady Bezpieczeństwa ONZ. 

10. Interpretacja pojęcia misji i operacji pokojowych sformułowanych w Karcie Narodów Zjednoczonych. 

11. Rola i zadania komponentu wojskowego w misjach (operacjach) pokojowych ONZ i UE. 

12. Podstawowe cechy charakterystyczne hipotez badawczych. 

13. Podstawowe różnice pomiędzy badaniami jakościowymi a ilościowymi. 

14. Rola systemu penitencjarnego w strukturach instytucji i organizacji społecznych. 

15. Charakterystyka działań zarządzania kryzysowego w UE w wymiarze wewnętrznym. 

16. Przykłady działania Unii Europejskiej w celu deeskalacji kryzysów. 

17. Charakterystyka wybranych współczesnych zagrożeń środowiskowych. 

18. Wyzwania polityki bezpieczeństwa w kontekście cyberzagrożeń. 

19. Działania podejmowane przez UE w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa. 

20. Działania w ramach walki z cyberterroryzmem. 

21. Podobieństwa i różnice pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie  

a w administracji publicznej. 

22. Świadczenia ludności cywilnej na rzecz obrony państwa. 

23. Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. 

24. Niemilitarne źródła współczesnych sytuacji kryzysowych. 

25. Procesy informacyjne w ramach systemu reagowania kryzysowego w Unii Europejskiej. 

26. Problem migracji w kontekście polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 

27. Przesłanki integracji politycznej i wojskowej w Europie Zachodniej. 

28. Zależności i relacje występujące między polityką a wojną. 

29. Rola USA w bezpieczeństwie politycznym współczesnego świata. 

30. Główne przyczyny konfliktów na świecie. 

 

 



 

Pytania z przedmiotów realizowanych w ramach specjalności  

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA 
 

1. Klasyfikacja służb specjalnych. 

2. Działania dochodzeniowo-śledcze służb specjalnych. 

3. Działania operacyjno-rozpoznawcze służb specjalnych. 

4. Współczesne uwarunkowania globalnego środowiska bezpieczeństwa. 

5. Charakterystyka obszarów zaliczanych do żywotnych interesów narodowych w Strategii 

Bezpieczeństwa Narodowego USA. 

6. Charakterystyka instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. 

7. Rola zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie wewnętrznym. 

8. Zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego na poziomie powiatu. 

9. Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. 

10. Wpływ migracji na bezpieczeństwo kulturowe. 

11. Różnice pomiędzy terrorem a terroryzmem. 

12. Charakterystyka istoty działań asymetrycznych. 

13. Motywy działania terrorystów. 

14. Charakterystyka różnic pomiędzy kryzysem a sytuacją kryzysową. 

15. Miejsce Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


