Pytania na egzamin dyplomowy
dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
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Pojęcie i rodzaje bezpieczeństwa według przyjętych kryteriów.
Pojęcie dylematu bezpieczeństwa według teorii realizmu politycznego.
Racja stanu i podstawowe interesy narodowe Rzeczpospolitej Polskiej.
Definicja polityki bezpieczeństwa oraz strategii bezpieczeństwa.
Cechy współczesnych stosunków międzynarodowych.
Uczestnicy współczesnych stosunków międzynarodowych.
Definicja kultury strategicznej oraz jej uwarunkowania.
Istota strategii bezpieczeństwa narodowego, źródła jej wiarygodności.
Nowoczesna strategia wojskowa, trzy kroki uświadamiające ten fakt.
Dyrektywy i imperatywy strategii obrony narodowej.
Determinanty strategii narodowej RP wpływające na strategię bezpieczeństwa narodowego.
Podmiotowa i przedmiotowa struktura bezpieczeństwa narodowego.
System bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Zagrożenia, stan prawny, elementy składowe.
Definicja i główne zadania sił zbrojnych.
Definicja zarządzania kryzysowego oraz stanów nadzwyczajnych.
Organizacja zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych.
Charakterystyka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Charakterystyka struktury planu zarządzania kryzysowego.
Charakterystyka etapów procesu planowania w zarządzaniu kryzysowym.
Charakterystyka budowy standardowej procedury operacyjnej reagowaniu kryzysowym.
Charakterystyka narzędzi oceny ryzyka w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu kryzysowym.
Główne zadnia z zakresu zabezpieczenia logistycznego.
Charakterystyka systemu komunistycznego w Polsce w latach 1949-1989.
Rodzaje systemów politycznych na świecie i różnice pomiędzy nimi.
Charakterystyka parlamentarnego systemu rządów (rodzaje i przykłady).
Główna rola rynku w gospodarce – podstawowe elementy rynku.
Pojęcie oraz rodzaje bezrobocia.
Geneza powstania Państwa.
Legitymizacja władzy.
Model systemu organów w państwach demokratycznych. System parlamentarno-gabinetowy.
Pojęcie i typy organizacji.
Typy struktur organizacyjnych.
Pojęcie i funkcje zarządzania.
Procesy i działania logistyczne stosowane w poszczególnych fazach kryzysu.
Reakcje na wpływ społeczny: uleganie, identyfikacja i internalizacja.
Pojęcie dewiacji oraz biologiczne, psychologiczne i socjologiczne teorie dewiacji.
Socjalizacja i słabe ogniwa socjalizacji.
Globalizacja i przyczyny postępu globalizacji.
Zasady i normy stosunków międzynarodowych.
Uczestnicy stosunków międzynarodowych.

