PYTANIA EGZAMINACYJNE
II STOPIEŃ – BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

1. Lokalne i centralne programy prewencyjne w Polsce w zakresie bezpieczeństwa
społeczności lokalnych.
2. Rola organizacji pozarządowych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności
lokalnych.
3. Współpraca samorządu terytorialnego ze służbami mundurowymi w zakresie
zapewniana bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
4. Public relations i budowanie wizerunku. Modele PR: publicity, informacja publiczna,
PR jednokierunkowe, PR dwukierunkowe.
5. Public relations w instytucjach publicznych: rządowych, pozarządowych i
prywatnych.
6. Public relations w sytuacjach kryzysowych.
7. Teoria socjologiczna: definicja, cechy charakterystyczne, rodzaje.
8. Główne paradoksy polskiej transformacji systemowej.
9. Globalizacja i globalna zmiana: pojęcia, geneza, wymiary.
10. Rola języka ciała w procesie komunikowania. Typologia zjawisk zaliczanych do
niewerbalnych aktów komunikacji.
11. Bariery w komunikowaniu i zakłócenia komunikacyjne. Sposoby ich przezwyciężania.
Kryzys i konflikt w komunikowaniu.
12. Negocjacje jako komunikacja perswazyjna. Fazy, style i strategie negocjacyjne.
13. Wymień najważniejsze instytucje państwowe, które w Polsce realizują zadania
polityki społecznej.
14. Scharakteryzuj główne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego we współczesnej
Polsce.
15. Omów główne zadania samorządu na poziomie powiatu i gminy w obszarze polityki
społecznej.
16. Scharakteryzuj trzy typy społeczeństw: 1)Przednowoczesne – tradycyjne, 2)
Nowoczesne – przemysłowe, 3) Ponowoczesne – społeczeństwo wiedzy.
17. Podaj definicję i wymień cechy charakterystyczne dla procesu globalizacji na
początku XXI wieku.
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18. Wyjaśnij, na czym polega koncepcja społeczeństwa ponowoczesnego Ulricha Becka
opisana m.in. w książce pt. „Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności”
z 2004 roku.
19. Omów istotę strategii win-win w zarządzaniu zmianą w odniesieniu do problematyki
bezpieczeństwa.
20. Omów sposoby motywowania pracowników sfery bezpieczeństwa odwołując się do
teorii potrzeb: Maslowa, Alderfera, McClellanda.
21. Omów cykl Deminga (PDCA) w odniesieniu do zarządzania zmianą.
22. Omów zasadę Kaizen w odniesieniu do zarządzania zmianą.
23. Omów charakterystyczne etapy wprowadzania zmian w organizacji silnie
uwarunkowanej hierarchicznie wg poglądów Kurta Lewina (np. w organizacji
wojskowej).
24. Podaj przykłady wykorzystania mediów społecznościowych (social media) do
wspomagania zarządzania zmianą w obszarze bezpieczeństwa.
25. Przedstaw poprawnie sformułowaną hipotezę w pracy magisterskiej.
26. Omów istotne różnice między pracą licencjacką, a magisterską.
27. Wymień elementy, które powinny być zawarte we wstępie pracy magisterskiej.
28. Podaj przekładowy, poprawnie sformułowany cel pracy magisterskiej. Uzasadnij
swoją propozycję.
29. Omów istotne różnice między pracą licencjacką, a magisterską.
30. Wymień metody badawcze, stosowane przy pisaniu pracy magisterskiej, jedną z nich
omów szczegółowo.
31. Wymień i syntetycznie omów jawne (alert security) stopnie alarmowe w NATO
dotyczące stanu zagrożenia.
32. Wymień i omów składowe systemu ARGUS (Secure General Rapid Alert System).
33. Podaj definicję i przykład europejskiej infrastruktury krytycznej.
34. Podaj 10 przykładowych sposobów ostrzegania i alarmowania ludności przed
zagrożeniami.
35. Omów najistotniejsze zmiany z Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 7 sierpnia
2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym
w stosunku do wersji z 26 kwietnia 2007 i nowelizacji (17 lipca 2009 oraz 29
października 2010).
36. Omów różnice między zarządzaniem kryzysowym, a reagowaniem kryzysowym.
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37. Rola organów i instytucji krajowych i regionalnych w kształtowaniu polityki
bezpieczeństwa energetycznego.
38. Założenia polityki energetycznej Polski do 2030 r. i do 2050 r.
39. Założenia koncepcji Energiewende i jej konsekwencje dla polityki energetycznej Unii
Europejskiej.
40. Główne

założenia

i

rodzaje

podmiotów

międzynarodowych

stosunków

ekonomicznych.
41. Wymień i omów zasady zarządzania strategicznego bezpieczeństwem.
42. Na czym polega przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym?
43. Wymień i opisz komponenty zarządzania strategicznego.
44. Wymień i omów elementy zarządzania kryzysowego w przestrzeni powietrznej.
45. Omów cele kontroli przestrzeni powietrznej i zarządzania ruchem lotniczym.
46. Na czym polegają powietrzne, militarne i niemilitarne, sytuacje kryzysowe?
47. Scharakteryzuj procedurę postępowania badawczego.
48. Jakie znasz metody, techniki i narzędzia badawcze. Scharakteryzuj jedną z nich.
49. Jaka jest rola hipotezy w badaniach naukowych?
50. System obronny państwa.
51. Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP.
52. . Miejsce i rola pozamilitarnych struktur obronnych w przygotowaniach obronnych
państwa.
53. Geneza mobilizacji.
54. Podsystem pozamilitarny w procesie mobilizacji sił zbrojnych.
55. Mobilizacja gospodarki i jej uwarunkowania.
56. Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i krajach UE.
57. Unijny mechanizm ochrony ludności.
58. Rola modułów ochrony ludności we Wspólnotowym Mechanizmie Ochrony Ludności.
59. Na czym polega istota fenomenu przywództwa?
60. Jakie są podobieństwa i różnica między zarządzaniem i przywództwem?
61. Dlaczego przywództwo to nauka i sztuka?
62. Proszę krótko opisać współpracę NATO z organizacjami międzynarodowymi w celu
utrwalania światowego pokoju.
63. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE.
64. Wsparcie operacji humanitarnych.
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65. Proszę wymienić akty prawne ,które mają szczególny wpływ na realizację zadań
ochrony życia i zdrowia w Polsce.
66. Jakie są „FAZY” Zarządzania Kryzysowego oraz proszę opisać zakres działania w
nich administracji samorządowej.
67. Proszę wymienić zadania Obrony Cywilnej (OC) w Polsce.
68. Odstraszanie jako element poprawy bezpieczeństwa.
69. Bezpieczeństwo wojskowe – militarne, pojęcia, zadania, cel strategiczny.
70. Doktryna bezpieczeństwa państwa – doktryna obronna, wojenna, wojskowa (pojęcia i
znaczenie).
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