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Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego 
Instytut Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie 

 
Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego 

w roku akademickim 2021/22 
 

Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne 
 
 
Zagadnienia na egzamin licencjacki - ogólne: 
 
 

1. Jak należy rozumieć praworządność w demokratycznym państwie?  

2. Przedstaw prawną definicję państwa wg Konwencji z Montevideo z 1933 roku. 

3. Co to są doktryny polityczne i jakie spełniają funkcje? 

4. W którym roku przeprowadzono reformę administracji premiera Buzka i co ona 

wniosła. 

5. Wymień elementy systemu bezpieczeństwa narodowego. 

6. Czym różni się Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku od SBN z 

2014, 2003 i 2007 roku i czy jest nadal aktualna? 

7. Koncepcja realistyczna oraz liberalna kształtowania bezpieczeństwa 

międzynarodowego. 

8. Wyjaśnij, jaką rolę pełni technologia informacyjna w życiu współczesnego 

społeczeństwa informacyjnego.   

9. Czym różni się kara od środka karnego- uszereguj kary od najłagodniejszej do 

najsurowszej. 

10. Co to jest osmologia oraz czym zajmuje się specjalista pisma ręcznego. 

11. Wymień co najmniej dwa elementy systemu zwalczania przestępczości w Polsce, 

stosowane metody i techniki. 

12. Organizacja polskiego systemu antyterrorystycznego. 

13.  Wyjaśnij pojęcie praw człowieka. 

14. Podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony osób, mienia, obiektów i 

obszarów obowiązujące w Polsce. 

15. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego – pojęcia i klasyfikacja. 

16. Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. 
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17. Organizacja systemu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w 

Polsce. 

18. Koncepcja neokonserwatywna, neoliberalna oraz socjalliberalna (państwo 

opiekuńcze) w kształtowaniu relacji społecznych oraz ekonomicznych państwa. 

19. Rola i znaczenie aktywności obywatelskiej w kształtowaniu bezpiecznych 

przestrzeni. 

20. Omów mediacje w postępowaniu administracyjnym.  

 

Zagadnienia dla studentów uczestniczących w module zajęć „Służby 

mundurowe i bezpieczeństwo państwa”: 

1. Cele polityczno-militarne NATO oraz jego działalność wojskowa w ostatnich 

latach (XXI w.). 

2. Zaangażowanie Wojska Polskiego w międzynarodowe misje pokojowe i działania 

stabilizacyjne. 

3. W jakich okolicznościach przysługuje obrońca z urzędu. 

4. Jaka jest rola biegłego sądowego. 

5. Co to jest dowodzenie i omów zasady dowodzenia. 

6. Co to są techniki operacyjne i jak je dzielimy? 

7. Zadania Policji w sferze bezpieczeństwa państwa. 

8. Istota polityki gospodarczo-obronnej państwa. 

9. Rola i znaczenie infrastruktury gospodarczej i transportowej dla systemu 

obronności państwa. 

10. Ogólna struktura i zadania sił zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa. 

11. Rodzaje służby wojskowej w siłach zbrojnych RP. 

12. Scharakteryzuj organizację służby celno-skarbowej w Polsce 

13. Rola służb specjalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.  

14. Jaka jest dolna i górna granica wieku w których nieletni mają inny rodzaj 

postępowania, oraz jaki sąd zajmuje się sprawami nieletnich  

15. Wymień 3 środki, które mogą być zastosowane w stosunku do nieletniego                             

w przypadku popełnienia przez niego przestępstwa. 
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Zagadnienia dla studentów uczestniczących w module zajęć „Zarządzanie 

kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne”:  

1. Scharakteryzować proces globalizacji, jego przejawy oraz konsekwencje dla 

rozwoju stosunków międzynarodowych. 

2. Cele i sposoby działania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 

3. Kierowanie a dowodzenie działaniami ratowniczymi. Szczególne uprawnienia 

kierującego działaniami ratowniczymi.  

4. Organizacja i główne zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

5. Indywidualne i zbiorowe środki ochrony przed skażeniami. 

6. Rodzaje skażeń środowiska z podziałem na naturalne i antropogeniczne. 

7. Scharakteryzuj pojęcie infrastruktury liniowej i punktowej oraz podaj przykłady do 

wybranej gałęzi transportu związanej z zarządzaniem kryzysowym. 

8. Ochrona dóbr kultury wg Konwencji podpisanej w Hadze 14 maja 1954 r. 

9. Omów ochronę dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i sytuacjach 

kryzysowych. 

10. Omów strukturę i organizację parku narodowego oraz krajobrazowego, co to jest 

pomnik przyrody. 

11. Czym zajmuje się inspekcja ochrony środowiska i jakie ma uprawnienia? 

12. Wymienić poznane typy narzędzi analityki biznesowej, omówić ich wykorzystanie                 

w zarządzaniu kryzysowym. 

13. Jaką rolę pełni informacja w procesie zarządzania i dowodzenia, omówić na 

przykładzie  analizy przestrzennych procesów informacyjnych. 

14. Komunikacja werbalna i niewerbalna w sytuacjach kryzysowych. 

15. Sytuacja kryzysowa a kontakt z mediami. 


