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1. Omów różnice w podejściu do bezpieczeństwa występujące między realizmem 

klasycznym a realizmem strukturalnym. 

2. Omów role instytucji bezpieczeństwa z perspektywy liberalizmu instytucjonalnego. 

3. Omów różnice w podejściu do bezpieczeństwa występujące pomiędzy szkołą 

kopenhaską, walijską a paryską. 

4. Omów trzy podstawowe filozofie rozumienia i interpretacji wojny: polityczną, 

eschatologiczną i katastroficzną. 

5. Scharakteryzuj zjawisko „nowych wojen”. 

6. Omów istniejące współzależności pomiędzy pojęciem „konflikt zbrojny” i „wojna”. 

7. Omów podstawowe różnice pomiędzy zjawiskiem „nowych wojen” a wojną klasyczną. 

8. Scharakteryzuj istotę działań nieregularnych i „antyrebelianckich” na współczesnym 

polu walki. 

9. Przedstaw kilka sposobów rozumienia terminu „globalizacja”. 

10. Omów w jaki sposób procesy globalizacji wpływają na współczesne państwa 

narodowe. 

11. Wyjaśnij jakie zależności zachodzą pomiędzy globalizacją a demokracją 

we współczesnym świecie? 

12. Wyjaśnij dlaczego pojęcie globalizacji jest definiowane na wiele sposobów. 

13. Wyjaśnij procesy globalizacji z perspektywy realizmu politycznego. 

14. Wyjaśnij na czym polega liberalny sposób wyjaśniania procesów globalizacji. 

15. Omów specyfikę cyberprzestrzeni i aktywności podmiotów państwowych 

i niepaństwowych w tej przestrzeni. 

16. Omów możliwości gromadzenia informacji przy wykorzystaniu sieci komputerowych, 

zwłaszcza portali społecznościowych. 

17. Omów możliwe sposoby wykorzystania sieci komputerowych w działalności 

transnarodowych, zorganizowanych grup przestępczych. 

18. Omów możliwości wykorzystania Internetu w działalności terrorystycznej oraz 

możliwości przeciwdziałania temu zagrożeniu. 

19. Scharakteryzuj pojęcie bezpieczeństwa finansowo-ekonomicznego państwa. 

20. Wyjaśnij wpływ sytuacji w sferze finansów publicznych na bezpieczeństwo finansowo-

ekonomiczne państwa. 

21. Wymień i omów typy kryzysów finansowych oraz ich potencjalne skutki dla 

bezpieczeństwa finansowo-ekonomicznego państwa. 

22. Przeanalizuj wpływ kursu walutowego na bezpieczeństwo finansowo-ekonomiczne 

państwa. 

23. Wyjaśnij przyczyny procesu emancypacji kobiet w działaniach terrorystycznych. 

24. Scharakteryzuj religijne, kulturowe, społeczne, traumatyczne i psychologiczne podłoże 

rekrutacji terrorystów samobójców. 

25. Omów zjawisko symbiozy sfery mediów i terroryzmu. 

26. Wyjaśnij pojęcie „sekurytyzacja”. 



27. Podaj i omów cechy charakterystyczne regionalnego kompleksu bezpieczeństwa 

w Rogu Afryki. 

28. Wyjaśnij czym charakteryzuje się unipolarny kompleks bezpieczeństwa Afryki 

Południowej. 

29. Podaj i omów przyczyny nieefektywności pomocy rozwojowej. 

30. Scharakteryzuj najważniejsze inicjatywy Kościoła katolickiego w Polsce w sferze 

pojednania polsko-niemieckiego oraz polsko-rosyjskiego. 

31. Wymień cztery podstawowe zasady protestantyzmu i przedstaw ich krótką 

charakterystykę. 

32. Wymień pięć filarów islamu i przedstaw ich krótką charakterystykę. 

33. Scharakteryzuj judaizm jako religię oraz wyjaśnij czym jest uroczystość „bar micwa”. 

34. Scharakteryzuj założenia oraz stan realizacji największych programów modernizacji Sił 

Zbrojnych RP. 

35. Omów specyfikę organizacji i działania wojsk specjalnych oraz przedstaw rodzaje 

wojskowych działań specjalnych. 

36. Omów ewolucję koncepcji natychmiastowego reagowania NATO od Sił Odpowiedzi 

NATO do „natowskiej szpicy”. 

37. Wyjaśnij czym są Grupy Bojowe UE, jakie rodzaje operacji mogą podejmować oraz 

jakie zadania wykonywać. 

38. Omów ograniczenia w skutecznym wykonywaniu operacji stabilizacyjnych 

i wymuszania pokoju przez wojska NATO. 

39. Przedstaw konkretne przykłady realizacji założeń „Smart Defence” w polityce obronnej 

państw NATO. 

40. Wyjaśnij pojęcie bezpieczeństwa oraz „human security”. 

41. Scharakteryzuj wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny konfliktów etnicznych. 

42. Omów podstawowe funkcje prognozowania w sferze bezpieczeństwa. 

43. Zdefiniuj i omów istotę Operacji Reagowania Kryzysowego z uwzględnieniem 

poszczególnych ich typów. 

44. Omów zjawisko wojny hybrydowej i porównać je z wojną konwencjonalną. 

45. Omów sposoby wykorzystywania mediów, w tym internetu i mediów 

społecznościowych przez terrorystów. 

 

 

 

 

 


