PYTANIA EGZAMINACYJNE
(egzamin licencjacki)
I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe

1.

Cele, zadania i funkcje systemu bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Świadomość ekologiczna i edukacja ekologiczna. Rola instytucji społecznych w
kształtowaniu postaw proekologicznych: rodzina, szkoła, media.

3.

Zagrożenia i katastrofy ekologiczne: typologia i cechy różnicujące. Charakterystyka
wybranych zagrożeń i katastrof ekologicznych.

4.

Pojęcia „bezpieczeństwa społeczności lokalnych” i „bezpieczeństwa lokalnego”. Perspektywa szeroka i wąska.

5.

Kompetencje samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego)
w zakresie zapewniana bezpieczeństwa społeczności lokalnych w Polsce.

6.

Lokalne strategie zapewniana bezpieczeństwa. Programy profilaktyczne i prewencyjne.

7.

Pojęcia „zdrowia publicznego” i tzw. „nowego zdrowia publicznego”. Podstawowe
funkcje zdrowia publicznego.

8.

Podstawy formalno-prawne systemu bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce.

9.

Promocja i profilaktyka zdrowia. Rodzaje profilaktyki zdrowia.

10.

Proces komunikowania: pojęcie, poziomy, cechy, rodzaje, cele i funkcje.

11.

Komunikowanie poprzez media. Cechy charakterystyczne, funkcje w systemach demokratycznych.

12.

Rola mediów masowych w kreowaniu rzeczywistości i kryzysu. Komunikacja w sytuacji kryzysowej

13.

Proces badawczy – planowanie badania i jego przebieg. Etapy i fazy procesu badawczego.

14.

Problematyka pracy licencjackiej i przedmiot badań. Rodzaje pytań problemowych.

15.

Struktura pracy licencjackiej. Części i elementy składowe.

16.

Cele pisania pracy licencjackiej. Pojęcie oraz typy i ich charakterystyka.

17.

Proces socjalizacji: definicja, etapy, fazy i rodzaje.

18.

Kontrola społeczna: pojęcie, mechanizmy, rodzaje sankcji.
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19.

Konflikt społeczny: pojęcie, rodzaje i funkcje konfliktu społecznego.

20.

Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny. Podstawa, cel i uwarunkowania systemu bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

21.

Zabezpieczenie społeczne jako element systemu bezpieczeństwa publicznego. Pojęcie,
podstawy i główne techniki zabezpieczenia społecznego.

22.

Zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Pojęcie, typologia. Charakterystyka wybranego typu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.

23.

Definicja patologii społecznej. Cechy pozwalające na uznanie zjawiska społecznego
za patologiczne.

24.

Patologia społeczna a dewiacja społeczna. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność dewiacji. Typy teorii tłumaczących powstawanie zjawisk patologicznych i dewiacyjnych.

25.

Profilaktyka i zwalczanie zjawisk patologicznych. Programy profilaktyczne i prewencyjne.

26.

Na czym polega zarządzanie kryzysowe, jakie są jego podstawowe funkcje?

27.

Jakie zasadnicze fazy obejmuje proces zarządzania kryzysowego i czym się one charakteryzują w kontekście realizacji zadań?

28.

Jakie zasady zarządzania kryzysowego obowiązują w procesie realizacji zadań przez
organy administracji publicznej?

29.

Jakie stany gotowości obronnej państwa obowiązują w RP i w jakich uwarunkowaniach mogą być wprowadzone?

30.

Co to jest administracja zespolona i niezespolona; jaka jest ich podległość i relacje z
organami administracji publicznej?

31.

Jaka obowiązuje obecnie klasyfikacja klauzul informacji niejawnych i w odniesieniu
do jakich informacji są nadawane ?

32.

Jakie są aktualnie najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa danych osobowych
i informacji niejawnych i jakie są możliwości przeciwdziałania?

33.

Kto to jest administrator danych osobowych i jakie są jego kompetencje?

34.

Kto to jest administrator bezpieczeństwa informacji i jakie są jego obowiązki?

35.

Jakie zasadnicze zmiany od 25 maja 2018 r. wprowadzi unijne rozporządzenie
ochrony danych osobowych (RODO) w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.
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36.

Podaj definicję bezpieczeństwa społecznego i wyjaśnij czym różni się bezpieczeństwo
społeczne od bezpieczeństwa militarnego.

37.

Wymień nazwy i omów trzy komponenty bezpieczeństwa społecznego.

38.

Wymień co najmniej trzy rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa społecznego.

39.

Podaj definicję grupy społecznej oraz przykłady grupy formalnej, nieformalnej,

40.

pierwotnej i wtórnej

41.

Wymień i omów trzy wybrane metody badawcze w socjologii

41.

Scharakteryzuj polskie siły zbrojne jako przykład organizacji formalnej

42.

Proszę omówić źródła powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

43.

Czym różni się mandat wolny od mandatu imperatywnego i jakie to rodzi konsekwencje w relacjach pomiędzy politykami a elektoratem?

44.

Proszę omówić współczesne sposoby powstawania państw.

45.

Co to jest system polityczny? Proszę omówić typologię systemów politycznych ze
względu na reżim.

46.

Jakie funkcje pełni partia polityczna we współczesnych systemach politycznych?

47.

Proszę wskazać istotne różnice pomiędzy partiami konserwatywnymi a liberalnymi.

48.

Na czym polega bezpieczeństwo kulturowe i jaką odgrywa rolę w systemie bezpieczeństwa państwa?

49.

Proszę wymienić i omówić 3 zagrożenia dla bezpieczeństwa kulturowego w obrębie
kultury niematerialnej.

50.

Proszę omówić aspekty prawno-organizacyjne ochrony dóbr kultury w trakcie konfliktów zbrojnych.

51.

Proszę omówić cele i zadania obrony cywilnej w czasie pokoju i w czasie wojny.

52.

Proszę scharakteryzować aspekty prawno-organizacyjne obrony cywilnej Rzeczypospolitej Polskiej.

53.

Proszę omówić rolę organizacji pozarządowych w realizacji zadań obrony cywilnej.

54.

Proszę wymienić i omówić czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa/zagrożenia społeczności lokalnych.

55.

Jakie instytucje o zasięgu krajowym realizują działania w zakresie bezpieczeństwa
społeczności lokalnych? Proszę omówić kompetencje trzech wybranych instytucji.

56.

Jaka rolę odgrywa Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w realizacji zadań na rzecz
bezpieczeństwa społeczności lokalnych?

57.

Na czym polega kultura bezpieczeństwa? Jakie spełnia funkcje w sytuacjach kryzysowych?
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58.

Proszę scharakteryzować sposoby myślenia o bezpieczeństwie i obronności jako
istotny element kultury bezpieczeństwa.

59.

Proszę dokonać analizy uwarunkowań poziomu i charakteru kultury bezpieczeństwa.

60

Proszę wymienić i omówić cele strategiczne oraz uwarunkowania bezpieczeństwa na
przykładzie Strategii Bezpieczeństwa RP z 2014 roku.

61.

Proszę omówić cele strategiczne Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego
w obszarze bezpieczeństwa.

62.

Proszę wskazać istotne różnice pomiędzy strategią a taktyką posiłkując się konkretnymi przykładami.

63.

Proszę omówić wpływ czynnika politycznego i militarnego na ewolucję bezpieczeństwa.

64.

Proszę wymienić i omówić współczesne modele kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego.

65.

Na czym polega proces instytucjonalizacji bezpieczeństwa międzynarodowego? Proszę podać przykłady.

66.

Kierowanie bezpieczeństwem militarnym – podstawowe założenia.

67.

Siły Zbrojne RP w zadaniach reagowania kryzysowego.

68.

Współpraca z NATO w ramach zapewnienia bezpieczeństwa militarnego RP.

69.

Rodzaje Sił Zbrojnych RP i ich przeznaczenie – charakterystyka.

70.

Wyjaśnij różnice między pojęciami: dane, informacja, wiedza.

71.

Uzasadnij który z rysunków najtrafniej odzwierciedla relację między: bezpieczeństwem informacyjnym, a bezpieczeństwem teleinformatycznym.

72.

Mamy kilkanaście miar informacji, wymień kilka z nich, a następnie omów dwie najpowszechniej używane współcześnie jednostki informacji.
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73.

Uszereguj wg klauzuli informacji od najmniej ważnej do najbardziej ważnej: tajne,
zastrzeżone, poufne, ściśle tajne.

74.

Na czym polega tzw. zasada wiedzy koniecznej „Need to know!” w nadawaniu
uprawnień w dostępie do informacji.

75.

Podaj zasady konstruowania haseł dostępu do zasobów informacyjnych.

76.

Różnica między decyzją, a problemem decyzyjnym.

77.

Wymień metody podejmowania decyzji, a jedną z nich omów szczegółowo.

78.

Wymień i omów przykładowe kryteria jakie powinien stosować menedżer bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji.

79.

Charakterystyka dwóch wybranych zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego.

80.

Definicja bezpieczeństwa finansowego oraz rodzaje zagrożeń polityki fiskalnej.

81.

Definicja rajów podatkowych i zagrożenia bezpieczeństwa gospodarczego z nimi
związane.

82.

Unia Gospodarczo-Walutowa i jej etapy.

83.

Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej i jej instrumenty.

84.

Wspólna polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej główne założenia.

85.

Taryfowe i parataryfowe instrumenty regulujące handel międzynarodowy.

86.

Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą i jej rodzaje.

87.

Określ czym są: wyzwania, ryzyka, szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

88.

Dokonaj podziału instytucji bezpieczeństwa narodowego i omów je.

89.

Opisz zagrożenia niemilitarne i dokonaj ich podziału.

90.

Czym jest sytuacja kryzysowa a czym kryzys?

91.

Wymień podmioty odpowiedzialne za zadania w zakresie zarządzania kryzysowego na
szczeblu państwa, województwa, powiatu, miasta i gminy.

92.

Podaj główne zadania zabezpieczenia logistycznego w procesie zarządzania kryzysowego.

93.

Wymień i omów instrumenty strategii bezpieczeństwa narodowego.

94.

Jakie czynniki wpływają głównie na charakter strategii bezpieczeństwa narodowego?

95.

Omów etapy cyklu strategicznego w odniesieniu do strategii bezpieczeństwa narodowego.

96.

Jakie są konstytucyjne uregulowania dotyczące stanów nadzwyczajnych ? lub Proszę
omówić konstytucyjne podstawy
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97.

Jakie są prawne regulacje dotyczące funkcjonowania systemu obronnego RP w czasie
pokoju, kryzysu i wojny?

98.

Jakie są funkcje i za dania organów państwa (władzy ustawodawczej/wykonawczej) w
dziedzinie bezpieczeństwa narodowego?

99.

Co rozumiesz pod pojęciem ryzyka?

100

. Na czym polega zarządzanie ryzykiem?

101.

Omów proces prowadzenia oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego.

102.

Planowanie, reagowanie i kierowanie akcją ratowniczą przez gminny zespół reagowania w sytuacji kryzysowej.

103.

Współpraca instytucjonalna w zakresie zarządzania kryzysowego.

104.

Struktura systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym.

105.

Zarządzanie kryzysowe, jako element systemu bezpieczeństwa publicznego.

106.

Źródła zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego i ich klasyfikacja.

107.

Społeczne i ideologiczne źródła terroryzmu w XIX- XXI wieku.

108.

Przygotowanie społeczeństwa do walki z terroryzmem.

109.

Podmioty państwa uczestniczące w walce z terroryzmem.

110.

Na czym polega istota fenomenu przywództwa?

111.

Jakie są podobieństwa i różnica między zarządzaniem i przywództwem?

112.

Dlaczego przywództwo to nauka i sztuka?

113.

Na czym polega istota fenomenu przywództwa?

114.

Jakie są podobieństwa i różnica między zarządzaniem i przywództwem?

115.

Dlaczego przywództwo to nauka i sztuka?

116.

Proszę podać strukturę systemu dowodzenia MON.

117.

Wymień elementy dowodzenia Kwatery Głównej NATO w których pełnią służbę
oficerowie SZ RP.

118.

Jakie są Rodzaje Sił Zbrojnych w Wojsku Polskim oraz podaj ogólnie ich skład.

119.

Co należy rozumieć pod pojęciem ”Operacje reagowania kryzysowego NATO spoza
art. V Traktatu Waszyngtońskiego.

120.

Jakie zadania realizuje „Euroatlantyckie Centrum Koordynacji Reagowania na wypadek katastrof.(EADRCC).

121.

Proszę opisać sposób realizowania zadań ZK(OC) w wybranym przez Siebie kraju.

122.

Co jest podstawą prawną do realizowania zadań ochrony ludności w Polsce, która
jest członkiem UE i NATO.

123.

Co obejmuje System Europejskiej Infrastruktury Krytycznej w Polsce.
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124.

Jakie elementy zawarte są w Planie Głównym Zarządzania Kryzysowego Powiatu(Gminy).

125.

Geneza i rozwój ONZ oraz rola organizacji w budowaniu pokoju na świecie.

126.

Geneza, rozwój i perspektywy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii
Europejskiej.

127.

Grupa Wyszehradzka – historia, charakterystyki i perspektywy współpracy.
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