
Pytania na egzamin dyplomowy 

 

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną 

(II stopień) 

 

1. Pytania  ogólnokierunkowe: 

 

1) Wskaż czynniki geograficzne, które Twoim zdaniem najbardziej 

wpływają na pozycję międzynarodową oraz bezpieczeństwo 

państwa i uzasadnij swój wybór. 

2) Wymień i omów te spośród geograficznych uwarunkowań 

położenia Polski, które mają pozytywny lub negatywny wpływ 

na bezpieczeństwo państwa. 

3) Omów normy, źródła, zakres oraz moc wiążącą prawa 

międzynarodowego publicznego jako czynnika 

przeciwdziałającego zagrożeniom w stosunkach 

międzypaństwowych. 

4) Wskaż główne obszary związane z bezpieczeństwem 

międzynarodowym, które regulowane są przez prawo 

międzynarodowe publiczne i scharakteryzuj najważniejsze 

zasady dotyczące jednego z tych obszarów. 

5) Scharakteryzuj współczesne przemiany kultury w rozumieniu 

antropologicznym (np. konsumpcjonizm, kultura popularna, 

globalizacja, fundamentalizm) i ich wpływ na poczucie 

bezpieczeństwa. 

6) Jakie są najważniejsze zagrożenia dla skutecznego prowadzenia 

działalności zorganizowanej, z jakimi musi zmierzyć się osoba 

planująca taką działalność i nią zarządzająca? 

7) Wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze instytucje 

publiczne, które w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 

zajmowały się problematyką bezpieczeństwa. 



8) Scharakteryzuj współczesne procesy migracyjne i wskaż, w jaki 

sposób mogą one wpływać na kwestie bezpieczeństwa. 

9) Jakie są najważniejsze uwarunkowania związane z 

bezpieczeństwem, które mogą wpływać na nasilenie się 

procesów migracyjnych? 

10) Wyjaśnij, w jaki sposób odpowiednio prowadzona polityka 

społeczna może wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa. 

11) Wskaż, jakie zjawiska społeczne przyczyniają się do wzrostu 

bądź ograniczenia poczucia bezpieczeństwa oraz jakie są 

społeczne skutki zmian w tym zakresie. 

12) Wymień znane Ci zjawiska psychologiczne, będące rezultatem 

niedostatecznego poczucia bezpieczeństwa i wskaż na 

przykładowe metody radzenia sobie z takimi problemami. 

13) Omów zasady, zgodnie z którymi planowany i realizowany 

powinien być każdy projekt wiążący się z zagadnieniem 

bezpieczeństwa. 

14) Przedstaw przykładowe błędy w zarządzaniu, których 

popełnienie może skutkować zagrożeniem dla udanej realizacji 

projektu. 

15) Jakie są główne problemy, z jakimi mogą się spotkać osoby 

odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi i w jaki 

sposób problemy te mogą zagrozić funkcjonowaniu danej 

organizacji? 

16) W jaki sposób odpowiednio prowadzona strategia 

komunikacyjna może pomóc w unikaniu zagrożeń i budowaniu 

poczucia bezpieczeństwa? 

17) Scharakteryzuj pojęcie ekstremizmu politycznego i wskaż 

przykłady jego wpływu na współczesne poczucie 

bezpieczeństwa. 

18) Omów czynniki, które prowadzą do upowszechniania się postaw 

ekstremistycznych. 



19) Wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze kwestie, jakie 

powinny zostać uwzględnione przy bezpiecznym 

wykorzystywaniu cyberprzestrzeni. 

20) Zdefiniuj pojęcie systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 

wskaż jego główne składniki. 

21) Spełnienie jakich warunków pozwala uznać, iż dana impreza 

masowa została zorganizowana w bezpieczny sposób? 

22) Przedstaw, w jaki sposób do kwestii związanych z zagrożeniami 

bezpieczeństwa odnoszą się trzy dowolnie wybrane partie 

polityczne oraz wskaż podobieństwa i różnice między ich 

stanowiskami. 

23) Stosowanie się do jakich zasad umożliwia osiągnięcie sukcesu 

przy prowadzeniu negocjacji w kwestiach związanych z 

zagrożeniami dla bezpieczeństwa? 

24) Zdefiniuj pojęcie bezpieczeństwa energetycznego państwa i 

wskaż czynniki, które mogą stanowić dla niego zagrożenie. 

25) Scharakteryzuj pojęcie infrastruktury krytycznej i wyjaśnij jej 

znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

państwa. 

26) Scharakteryzuj pojęcia administracji centralnej i terytorialnej 

oraz administracji rządowej i samorządowej w Polsce. 

27) Wyjaśnij, czym jest akt administracyjny. Dokonaj klasyfikacji 

aktów administracyjnych. 

28) Wymień i omów podstawowe cechy podatku jako daniny 

publicznej, a także dokonaj klasyfikacji podatków. 

29) Scharakteryzuj pojęcie przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa oraz 

działalności gospodarczej. 

30) Wyjaśnij, na czym polega różnica pomiędzy zjawiskiem unikania 

opodatkowania i uchylania się od opodatkowania. 

 


