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Regulamin przeprowadzania egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich)  

w Instytucie Nauk Politycznych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe  

i Międzynarodowe 

1. Egzamin jest przeprowadzany przez Komisję, w skład której wchodzi Promotor, 

Recenzent pracy oraz Przewodniczący Komisji. 

2. Przynajmniej jeden z członków Komisji posiada stopień doktora habilitowanego lub 

wyższy. 

3. W trakcie egzaminu Student odpowiada na trzy pytania, z których dwa są losowane z 

puli znanych wcześniej zagadnień, jedno zadawane jest przez Komisję i dotyczy pracy 

dyplomowej. 

4. Studenci Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego losują po dwa pytania z 

jednej puli. 

5. Oceny odpowiedzi dokonuje Komisja, przy czym w razie rozbieżności zdań 

poszczególnych jej członków ocena odpowiedzi na poszczególne pytania jest średnią 

ocen zaproponowanych przez poszczególnych członków Komisji. 

6. Ostateczna ocena egzaminu dyplomowego jest średnią ocen uzyskanych za odpowiedzi 

na poszczególne trzy pytania. 

7. Ostateczna ocena studiów jest średnią ważoną, w której bierze się pod uwagę 

następujące elementy: średnią ocen uzyskaną z przedmiotów realizowanych na studiach 

(50%); ocenę pracy dyplomowej (25%); ocenę egzaminu dyplomowego (25%). 
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PYTANIA EGZAMINACYJNE – studia licencjackie (I stopień) 

1. Teorie (podejścia, wizje) stosunków międzynarodowych (liberalna, realistyczna, 

kulturowa, geopolityczna). 

2. Teoretyczne aspekty mocarstwowości (definicja, typy). 

3. Hard power i soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych. 

4. Teoria, powstawanie i rodzaje sojuszy międzynarodowych. 

5. Problem tzw. państw upadłych – pojęcie, implikacje wewnętrzne i międzynarodowe. 

6. Umowa międzynarodowa jako podstawowe źródło prawa międzynarodowego (rodzaje 

umów, części składowe, ratyfikacja i wejście w życie umowy, nieważność, 

wypowiedzenie, zawieszenie umowy). 

7. Zagadnienie prawa narodów do samostanowienia a integralność terytorialna państwa. 

8. Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym. Sposoby powstania i upadku państw. 

9. Środki i metody pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych. 

10. Prawa człowieka – pojęcie, ewolucja, generacje. 

11. Pojęcie polityki zagranicznej państwa. Cele i interesy w polityce zagranicznej 

państwa. 

12. Uwarunkowania polityki zagranicznej państwa – pojęcie, kryteria klasyfikacji, 

rodzaje. 

13. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych. Służba konsularna i 

dyplomatyczna państwa. 

14. Pojęcie, rodzaje i modele bezpieczeństwa. 

15. System bezpieczeństwa narodowego Polski (przeznaczenie, struktura, ogólne zasady 

funkcjonowania w stanach nadzwyczajnych). 

16. Pojęcie i cechy charakterystyczne zagrożeń asymetrycznych. 

17. Policja w systemie bezpieczeństwa państwa. 

18. Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa. 

19. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. 

20. Służba więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa. 

21. Funkcjonowanie Obrony Cywilnej w Polsce (podstawy prawne: międzynarodowe i 

krajowe, organizacja, rodzaje formacji OC, zadania). 

22. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w końcu drugiej dekady XXI wieku.  

23. Pojęcie i cechy charakterystyczne zagrożeń asymetrycznych. 

24. Pojęcie cyberwojny i cyberterroryzmu. 

25. Pojęcie, geneza i rodzaje terroryzmu. 
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26. Członkostwo i zaangażowanie w NATO i UE jako cele polityki zagranicznej Polski.  

27. Zaangażowanie Polski w aktywności NATO w latach 1999-2018. 

28. Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie. 

29. Ameryka Łacińska, Afryka i Azja w polityce zagranicznej Polski po 1989 r.  

30. Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w okresie 

pozimnowojennym.  

31. Polityka zagraniczna i doktryna bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej. 

32. Pojęcie, rodzaje i funkcje organizacji międzynarodowych. 

33. Pojęcie, przyczyny i główne etapy przebiegu tzw. zimnej wojny. 

34. Główne etapy i ich cechy charakterystyczne polityki zagranicznej Federacji 

Rosyjskiej. 

35. Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XX i XXI wieku. 

36. Konflikty zbrojne w Afryce w XX i XXI wieku. 

37. Konflikty zbrojne w Europie w okresie pozimnowojennym. 

38. Pojęcie i geneza fundamentalizmu islamskiego. 

39. Islam i fundamentalizm islamski – pojęcie, geneza, rodzaje, ekspansja. Koncepcje 

dżihadu. 

40. Rola i znaczenie kobiet i dzieci w organizacjach terrorystycznych. 

41. Bliskowschodnie organizacje terrorystyczne (Hamas, Hezbollah, IS, Bracia 

Muzułmanie, Al-Kaida)  - geneza, struktura, funkcjonowanie. 

42. Pojęcie i przykłady interwencji zbrojnych ze względów humanitarnych. 

43. Pojęcie zarządzania kryzysowego. 

44. Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE i Wspólna Polityka 

Bezpieczeństwa i Obrony UE – pojęcie, funkcjonowanie. 

45. Negocjacje kryzysowe – pojęcie, aspekty, strategie. 

46. Metody i techniki operacyjne sił specjalnych w Polsce i na świecie. 

47. Przestępczość transnarodowa i sposoby jej zwalczania. 

48. Pojęcie prawa wojny. 

49. Cywilizacyjne aspekty bezpieczeństwa. 

50. Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. 
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PYTANIA EGZAMINACYJNE – studia magisterskie (II stopień) 

 

1. Rodzaje stanów nadzwyczajnych w Polsce - tryb i konsekwencje ich 

wprowadzenia 

2. Najważniejsze cechy charakterystyczne megatrendów rozwojowych. 

3. Główne zagrożenia megatrendów: demograficznego, technologicznego i 

ekologicznego 

4. Wizje stosunków międzynarodowych (realistyczna, liberalna, kulturowa, 

geopolityczna) – analiza porównawcza. 

5. Teoretyczne aspekty mocarstwowości. 

6. Prawa człowieka – pojęcie, ewolucja, etapy rozwoju. 

7. Pojęcie, zakres i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego państwa. 

8. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w końcu drugiej dekady XXI wieku.  

9. Pojęcie, istota i uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego.  

10. Pojęcie i cechy charakterystyczne zagrożeń asymetrycznych. 

11. Pojęcie cyberwojny i cyberterroryzmu. 

12. Pojęcie, geneza i rodzaje terroryzmu. 

13. Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe polityki zagranicznej Polski po 

roku 1989. 

14. Zaangażowanie Polski w ramach Sił Odpowiedzi NATO oraz Grup Bojowych UE. 

15. Główne etapy i ich cechy charakterystyczne stosunków polsko-niemieckich w 

latach 1990-2018. 

16. Główne etapy i ich cechy charakterystyczne w stosunkach polsko-amerykańskich 

w latach 1989-2018. 

17. Główne etapy i ich cechy charakterystyczne w stosunkach polsko-rosyjskich i 

polsko-ukraińskich w okresie pozimnowojennym.  

18. Implikacje konfliktu na wschodzie Ukrainy dla bezpieczeństwa Polski. 

19. Ameryka Łacińska, Afryka i Azja w polityce zagranicznej Polski po 1989 r.  

20. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w czasie 

prezydentury Billa Clintona. 

21. Założenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. 

22. Polityka zagraniczna i doktryna bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej. 

23. Polityka bezpieczeństwa Republiki Francuskiej i RFN po 1989 r.  

24. Rodzaje broni i uzbrojenia. 
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25. . Pojęcie, kryteria klasyfikacji i rodzaje organizacji międzynarodowych. 

26. Najważniejsze organizacje współpracy regionalnej w Afryce, Azji i Ameryce 

Łacińskiej. 

27. Pojęcie, przyczyny i główne etapy przebiegu tzw. zimnej wojny. 

28. Tendencje ewolucji systemu międzynarodowego w okresie pozimnowojennym. 

29. Pojęcie czarnej propagandy i zjawisko dezinformacji  

30. Specyfika systemu prezydenckiego w państwach Ameryki Południowej. 

31. Postkolonialny model państwa w Afryce. 

32. Specyfika systemów politycznych państw Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, 

Iran, Izrael). 

33. Zespół Stresu Pourazowego (PTSD) 

34. Implikacje psychologiczne aktu terrorystycznego 

35. Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa ekologicznego 

36. Koncepcja zrównoważonego rozwoju 

37. Pojęcie i etapy wyścigu zbrojeń w okresie zimnej wojny. 

38. Cechy charakterystyczne wyścigu zbrojeń w okresie pozimnowojennym 

39. Konflikty zbrojne w Europie w okresie pozimnowojennym. 

40. Polityczne aspekty konfliktów zbrojnych w Azji po II wojnie światowej. 

41. Islam – geneza, odłamy, ekspansja, uwarunkowania polityczno-kulturowe. 

Koncepcje dżihadu. 

42. Rola kobiet i dzieci w organizacjach terrorystycznych. Psychologiczne aspekty 

terroryzmu. 

43. Bliskowschodnie organizacje terrorystyczne (Hamas, Hezbollah, Bracia 

Muzułmanie, Al-Kaida, IS)  - geneza, struktura, funkcjonowanie. 

44. Znaczenie propagandy dla bezpieczeństwa państwa 

45. Pojęcie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego 

46. Zasady przeprowadzania imprez masowych w RP 

47. Czynności operacyjno-rozpoznawcze – pojęcie, etapy. 

48. Zasady protokołu dyplomatycznego i savoir vivre w relacjach międzynarodowych 

49. Pojęcie i wykorzystanie open source intelligence 

50. Pojęcie kryminalistyki 

 


