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Pytania specjalistyczne /zarządzanie kryzysowe/
na kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe I ST / egzamin licencjacki/
1. Istota i cele planowania obronnego.
2. Istota i cele programowania obronnego.
3. Wskazać i scharakteryzować przedsięwzięcia programu mobilizacji gospodarki.
4. Omówić zasadnicze elementy programu pozamilitarnych przygotowań obronnych.
5. Wymienić i scharakteryzować elementy struktury planu operacyjnego funkcjonowania województwa.
6. Jakie są cele i zakres zarządzania zasobami ludzkimi?
7. Przedstawić rodzaje ratownictwa realizowane przez Krajowy System RatowniczoGaśniczy.
8. Wskazać i omówić zasadnicze elementy systemu zarządzania kryzysowego w RP.
9. Uzasadnić miejsce Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w systemie reagowania
na sytuacje kryzysowe w Polsce.
10. Rola mediów w kształtowaniu nastrojów i opinii społecznej w sytuacji kryzysowej.
11. Czym jest współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) i jaki jest jej cel?
12. Co jest istotą wsparcia państwa gospodarza (HNS) i jaki jest jego cel oraz zakres?
13. Przedstaw zadania, jakie powinny realizować organy CIMIC w czasie pokoju.
14. Czym jest gotowości obronnej państwa i jaki jest jej cel?
15. Wymień stany gotowości obronnej państwa i scharakteryzuj stan stałej gotowości
obronnej państwa oraz zadania realizowane w tym stanie.
16. Wyjaśnić istotę oraz wymienić obiekty zaliczane do infrastruktury krytycznej.
17. Wskazać różnicę w funkcjonowaniu centrum zarządzania kryzysowego i zespołu
zarządzania kryzysowego
18. Uzasadnić, dlaczego niektóre obszary, obiekty, urządzenia, etc. podlegają obowiązkowej ochronie w Polsce.
19. Omówić istotę gier decyzyjnych.
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20. Scharakteryzować istotę szkolenia obronnego prowadzonego w administracji publicznej.
21. Scharakteryzować koncepcję przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.
22. Wyjaśnić istotę pojęcia policja administracyjna.
23. Określić rolę i znaczenie stowarzyszeń w edukacji obronnej społeczeństwa polskiego.
24. Wskazać cele i zadania obejmujące proces planowania cywilnego oraz gotowości
cywilnej.
25. Wskazać obszary działań podejmowanych przez Obronę Terytorialna w sytuacji
szczególnych zagrożeń w czasie pokoju.
26. Scharakteryzować formy ewakuacji ludności cywilnej w sytuacjach szczególnego
zagrożenia.
27. Omówić skład i właściwości organów doradczych obradujących pod przewodnictwem Prezydenta RP.
28. Podobieństwa i różnice pomiędzy negocjacjami i mediacjami.
29. Wymienić oraz omówić charakterystyczne cechy wpisujące się w fazy zarządzania
kryzysowego.
30. Scharakteryzować zadania obejmujące ochronę infrastruktury krytycznej.
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