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Pytania ogólne
na kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe I ST /egzamin licencjacki/

1. Jak należy rozumieć bezpieczeństwo jako warunek wolności ?
2. Jakie wartości ludzkiego życia mają związek z filozoficzną interpretacją bezpieczeństwa ?
3. W jakim zakresie geografia jest nauką o bezpieczeństwie ?
4. Oceń zależność wynikająca z położenia geograficznego Polski a jej -bezpieczeństwem w 2018 roku.
5. Przedstawić najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa człowieka uzależnione
od jego środowiska życia.
6. Czy i jakie znaczenie dla bezpieczeństwa państwa ma jego budżet - na przykładzie Polski w roku 2017.
7. W jakim znaczeniu dług publiczny państwa wpływa na jego bezpieczeństwo ?
8. Wymienić najważniejsze podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego RP.
9. Podać przykłady współuczestnictwa administracji samorządowej w kształtowaniu bezpieczeństwa lokalnego na szczeblu powiatu i gminy.
10. Czy i jakie znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli mają procesy centralizacji
i decentralizacji administracji publicznej ?
11. Wymienić najważniejsze zadania administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego.
12. Czy i w jakim zakresie formy państwa wpływają na jego bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne ?
13. Wskazać podstawowe różnice pomiędzy demokratycznymi i niedemokratycznymi systemami sprawowania władzy w zakresie bezpieczeństwa państw.
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14. W jakim zakresie partie polityczne powinny współuczestniczyć w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego ?
15. Dokonać interpretacji pojęcia: bezpieczeństwo narodowe.
16. Scharakteryzować cele i zakres bezpieczeństwa publicznego.
17. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować typologie bezpieczeństwa.
18. Jakie znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka ma międzynarodowe prawo humanitarne ?
19. Określić istotę stanu nadzwyczajnego oraz jakie organy administracji publicznej posiadają kompetencje do jego wprowadzenia?
20. Dokonać interpretacji pojęcia: polityka bezpieczeństwa.
21. Jakie problemy globalne są współcześnie sytuowane w polityce bezpieczeństwa ?
22. Dokonać interpretacji pojęcia: strategia bezpieczeństwa.
23. Na czym polega różnica pomiędzy podmiotowym i przedmiotowym charakterem
bezpieczeństwa ?
24. Jak należy rozumieć podmiotowy charakter państwa w stosunkach międzynarodowych w aspekcie bezpieczeństwa ?
25. Jakie rodzaje bezpieczeństwa uwzględnia obowiązująca Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej ?
26. Wymienić i scharakteryzować źródła prawa w RP.
27. Na czym polega istota sytuacji kryzysowej ?
28. Omówić etapy polityki bezpieczeństwa Polski na przełomie XX/XXI wieku.
29. Omówić strukturę kierowania systemem bezpieczeństwa narodowego w Polsce.
30. Proszę dokonać interpretacji pojęcia: zarządzanie kryzysowe.
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