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Pytania ogólne
na kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe II ST / egzamin magisterski/
1. Omówić zasadnicze elementy koncepcji analizy badającej problemy bezpieczeństwa państwa oraz społeczności lokalnych.
2. Scharakteryzować jedną z wybranych strategii, do wyboru okresu: II wojny
światowej, komunizmu, powstrzymywania, odstraszania.
3. Przedstawić uzasadnienie, że zasada poszanowania praw człowieka nie narusza zasady ingerowania w wewnętrzne sprawy państwa.
4. Jaka jest współczesna Europa oraz jej tożsamość obronna w obecnych uwarunkowaniach polityczno-społecznych?
5. Scharakteryzować zagrożenia bezpieczeństwa w Europie XXI wieku.
6. Przedstawić istotę ekonomiki bezpieczeństwa, a także wskazać jej główne
obszary zainteresowania.
7. Wymienić organy odpowiedzialne za organizację szkolenia obronnego, a
także formy jego prowadzenia w układzie pozamilitarnym.
8. Co to jest cykl strategiczny? Określ jego etapy oraz omów procedurę cyklu?
9. Omówić problem prawa do reagowania na naruszanie postanowień prawa
międzynarodowego w dziedzinie praw człowieka w kontekście prawa państw do suwerenności?
10. Zaprezentować współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa euroatlantyckiego.
11. Przedstawić formy oraz techniki zobrazowania sytuacji kryzysowej w zespole zarządzania kryzysowego /centrum zarządzania kryzysowego/.
12. Scharakteryzować potrzeby ludzkie, ich rodzaje i hierarchię według A. Masłowa.
13. Wymienić i krótko scharakteryzować strategiczne problemy bezpieczeństwa
europejskiego.
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14. Porównać poglądy dwóch wybranych myślicieli na temat uprawiania polityki
i prowadzenia wojny. Możesz to wykonać na podstawie wybranych krajów i
dzieł istotnych dla rozwoju myśli strategicznej?
15. Uzasadnić rolę NATO w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego.
16. Określić właściwości organów administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego.
17. Czy komercjalizacja bezpieczeństwa państwa może być bezpieczna w demokratycznym państwie prawnym?
18. Jakie uzasadnienie wynika ze stwierdzenia, każda następna wojna będzie
miała inne oblicze?
19. Scharakteryzować pojęcie: system bezpieczeństwa narodowego oraz zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego. Dokonać podziału systemów
bezpieczeństwa narodowego.
20. Scharakteryzować rynek pracy – jego podstawowe kategorie oraz bezrobocie i instrumenty przeciwdziałania bezrobociu.
21. Omówić genezę integracji obronnej Wspólnoty Euroatlantyckiej.
22. Scharakteryzować kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w procesie podejmowania decyzji dotyczących operacji pokojowych.
23. Scharakteryzować rolę oraz zadania utrzymywanych rezerw strategicznych
w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego.
24. Co obejmuje proces mobilizacji gospodarki narodowej w systemie przygotowań obronnych państwa?
25. Omówić założenia oraz uwarunkowania polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
26. Scharakteryzować funkcjonowanie systemu kierowania obroną państwa wg.
stanu na koniec 2017 roku.
27. Wykazać różnicę wynikające z istoty pojęć: sytuacja kryzysowa – stan nadzwyczajny – stan wojny.
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28. Scharakteryzować prawne formy działania administracji w kształtowaniu
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
29. Dokonać porównania „zimnowojennego modelu operacji pokojowej” ze
współczesnymi operacjami pokojowymi.
30. Wytłumaczyć istotę konstytucyjnych zasad warunkujących wprowadzenie
stanu nadzwyczajnego.
31. Dlaczego ochrona praw i wolności człowieka i obywatela stanowi jedną z
konstytucyjnych zasad wprowadzenia stanu nadzwyczajnego?
32. Wskazać istotę oraz cele szkolenia obronnego prowadzonego w administracji publicznej.
33. Wskazać właściwości prawne organów administracji rządowej w systemie
zarządzania kryzysowego.
34. Wskazać zależności między strategiami bezpieczeństwa narodowego,
obronności i wojskowej oraz przedstawić ogólne środowisko bezpieczeństwo narodowego.
35. Uzasadnić funkcje państwa w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
36. Wymienić przesłanki wprowadzenia właściwego stanu nadzwyczajnego lub
stanu wojny.
37. Wskazać korzenie myśli strategicznej oraz scharakteryzować poglądy ich
twórcy na podstawie wybranego dzieła.
38. Uzasadnić cele wprowadzające stan klęski żywiołowej.
39. Jaki jest podział narodowych interesów. Proszę sformułować przykładowy
interes narodowy oraz adekwatny dla niego cel militarny?
40. Omówić zaangażowanie NATO w prowadzenie operacji stabilizacyjnych na
podstawie aktualnej Koncepcji Strategicznej Sojuszu.
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