Zagadnienia
na egzamin dyplomowy SPS – przedmioty kierunkowe
wszystkie specjalności
Lp.

Zagadnienie

1.
2.

Ogólne rozumienie bezpieczeństwa (wieloznaczność pojęcia „bezpieczeństwo”)
Psychologiczne, politologiczne, filozoficzne i socjologiczne aspekty bezpieczeństwa
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Czynniki wpływające na kształt bezpieczeństwa narodowego
Przyczyny powstania zagrożeń społeczno-kulturowych bezpieczeństwa państwa
Cele, wartości i interesy w obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego RP
Szanse, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa: pojęcie, istota, źródła, typologia,
charakterystyka
Koncepcja bezpieczeństwa człowieka (human security) - geneza i rozwój
Bezpieczeństwo międzynarodowe: definicja, zakres podmiotowy i przedmiotowy, ład
międzynarodowy i jego ewolucja, szanse, wyzwania i zagrożenia, koncepcje i
instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
Geneza, rozwój oraz współczesne pojmowanie bezpieczeństwa (etapy, koncepcje)
Narodowe i międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa państwa
System bezpieczeństwa narodowego: zagrożenia, podsystemy.
Bezpieczeństwo polityczne państwa: definicja, zakres przedmiotowy, zagrożenia
polityczne bezpieczeństwa państwa
Bezpieczeństwo militarne pastwa: definicja, główne zagadnienia, istota dylematu
bezpieczeństwa i jego konsekwencje, zagrożenia militarne, rola sił zbrojnych
Bezpieczeństwo ekonomiczne pastwa: definicja, zróżnicowane poglądy na
bezpieczeństwo ekonomiczne, interesy ekonomiczne państwa, zagrożenia
ekonomiczne bezpieczeństwa, wyznaczniki bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Bezpieczeństwo kulturowe pastwa: pojęcie, zakres, uwarunkowania; zagrożenia
kulturowe bezpieczeństwa państwa; system ochrony tożsamości, tradycji i kultury
narodowej
Bezpieczeństwo ekologiczne państwa: pojęcie, zakres, uwarunkowania, podstawy
prawne; zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego
Bezpieczeństwo społeczne: definicja i zakres, polityka i system bezpieczeństwa
społecznego, zagrożenia społeczne bezpieczeństwa państwa
Bezpieczeństwo informacyjne pastwa: istota, podstawowe pojęcia, uwarunkowania i
zagrożenia, podstawa prawna, ochrona informacji niejawnych, wojna informacyjna
Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego (podstawowe akty prawa dotyczące
bezpieczeństwa)
Zadania administracji państwowej w obszarze bezpieczeństwa narodowego
Socjologia a bezpieczeństwo: przedstawiciele i główne zagadnienia socjologii
bezpieczeństwa
Psychologia a bezpieczeństwo: przedstawiciele i główne zagadnienia psychologii
bezpieczeństwa
Geografia i jej związki z bezpieczeństwem - geografia bezpieczeństwa:
przedstawiciele, główne zagadnienia geografii bezpieczeństwa, geopolityka i
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geostrategia
Media a bezpieczeństwo: funkcje mediów w systemie bezpieczeństwa narodowego
(edukacyjna, informacyjna, integracyjna i kontrolna)
Podstawowe zagadnienia ratownictwa medycznego: podstawy prawne, zasady
udzielania pierwszej pomocy

