
Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

dyplomowania WNPIA 
 

 
 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla kierunku 

Bezpieczeństwo Narodowe I stopnia 

 

 
1. Bezpieczeństwo narodowe i jego kategoria psychologiczna, socjologiczna i polityczna. 

 

2. Sformalizowany proces planowania strategicznego, strategia jednostki gospodarczej. 
 

3. Cechy konstytutywne i determinanty struktury organizacji. 
 

4. Podstawy i źródła władzy w organizacji oraz cechy jej skutecznych użytkowników. 
 
5. Współczesne determinanty bezpieczeństwa ideologicznego 

 

6. Ideologie radykalne - współczesne przejawy i uwarunkowania 
 

7. Fundamentalizm religijny jako forma ideologii politycznej 
 

8. Strategia bezpieczeństwa narodowego – istota i podstawowe założenia. 
 

9. Cechy systemu rządów parlamentarno-gabinetowych (na wybranym przykładzie). 
 

10. Kompetencje prezydenta w systemie prezydenckim i półprezydenckim. 
 

11. Rozwiązania określone przez ustawodawcę w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 

dotyczące bezpieczeństwa państwa. 

12. Państwo i jego atrybuty, jako organizacji suwerennej. 
 

13. Pojęcie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa - uwarunkowania 

normatywne. 
 

14. Geopolityka – pojęcie i współczesne pojmowanie. 
 

15. Współczesny układ sił w świecie. 
 

16. Czyny zabronione skierowane przeciwko państwu - charakterystyka. 
 

17. Dobra prawem chronione w zakresie bezpieczeństwa państwa - uwarunkowania 

normatywne. 

18. Źródła sukcesów i przyczyny porażek w budowaniu państwowości polskiej na przestrzeni 

wieków. 

19. Determinanty wewnętrznej polityki bezpieczeństwa państwa polskiego w ujęciu 

historycznym. 



20. Polska w powestfalskim (postwestfalskim) ładzie stosunków międzynarodowych - polityka 

wewnętrzna państwa a geopolityka. 

 

21. Uniwersalny system ochrony praw człowieka. 
 

22. Współczesne zagrożenia społeczne - przyczyny, przejawy i możliwości minimalizacji. 
 

23. Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego w Polsce. 
 

24. Instytucje tworzące system bezpieczeństwa narodowego - zadania i funkcje. 
 

25. Porównać wojny asymetryczne i wojny hybrydowe. 
 

26. Porównać myśl strategiczną Sun Tzu i Carla von Clausewitza. 
 

27. Wymienić i scharakteryzować powody wojen. 
 

28. Omówić systemy bezpieczeństwa międzynarodowego. 
 

29. Scharakteryzować misje pokojowe ONZ. 
 

30. Narodziny filozofii: demitologizacja przyrody z perspektywy bezpieczeństwa bytowego 

(egzystencjalnego) człowieka w środowisku przyrodniczym na przykładzie kierunków 

filozofii przedsokratejskiej. 

31. Filozofia bezpieczeństwa transcendentnego w koncepcjach św. Augustyna i św. Tomasza z 

Akwinu. 

32. Dyskusja wokół nowożytnej koncepcji wiedzy jako źródło współczesnej idei 

bezpieczeństwa społecznego i politycznego: egalitarna idea świadomości w filozofii F. 

Bacona i R. Descartesa a polityczne idee równości i demokracji. 

33. Globalne zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego: wzrost wykładniczy liczby 

ludności i przemysłu a wyczerpywanie naturalnych zasobów surowcowych i 

zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. 

34. Narzędzia zrównoważonego rozwoju w polityce na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego, 

społecznego i ekonomicznego. 

35. Pojęcie „polityka bezpieczeństwa państwa” i jej części składowe. 
 

36. Główne kierunki polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI w. 
 

37. Miejsce i rola NATO w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

38. Unia Europejska a bezpieczeństwo Polski. 
 

39. Europejski system zbiorowego bezpieczeństwa. 



40. Współczesna struktura organizacyjna polskich sił zbrojnych. 
 

41. Etapy rozwoju Wojska Polskiego w XX wieku. 
 

42. Udział polskich organizacji i formacji zbrojnych w I wojnie światowej i walki o granice 

Polski w latach 1918-1921. 

43. Udział Wojska Polskiego w II wojnie światowej. 
 

44. Definiowanie pojęć: potęga, potęgonomia i potęgometria. 
 

45. Znaczenie badań potęgonomicznych dla analizy bezpieczeństwa międzynarodowego. 
 

46. Kontestacja lat 60.  XX w. – krytyka rzeczywistości społecznej i wartości społeczeństwa 

konsumpcyjnego 

 

47. Nowe ruchy społeczne – geneza i rozwój, cele oraz przykłady 
 

48. Wzrost a rozwój gospodarczy 
 

49. Pięciokąt stabilności makroekonomicznej 
 

50. Problemy polskiego rynku pracy 



Załącznik nr 3 do Regulamin 
 

dyplomowania WNPIA 
 

 
 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla kierunku 

Politologia I stopnia 
 

 
 

1. Pojęcie polityki wg Arystotelesa. 
 

2. Funkcje partii politycznych . 
 

3. Wyróżniki państw totalitarnych. 
 

4. Funkcje idei i ideologii we współczesnej polityce. 
 

5. Główne nurty współczesnych ideologii politycznych. 
 

6. Elementy liberalnej demokracji jako koncepcji ideowej. 
 

7. Pojęcie paradygmatu. 
 

8. Wyjaśnianie idiograficzne i nomotetyczne. 
 

9. Etapy procesu badawczego Wymienić i omówić funkcje stolicy państwa. 
 

10. Omówić koncepcje geopolityczne Halforda Mackindera i Nicholasa Spykmana. 
 

11. Doktryna  prawnonaturalna  w  starożytności  i  średniowieczu  (źródła,  przedstawiciele, 

teorie). 

12. Platon: idea obiektywnego wspólnego dobra a totalitarna koncepcja państwa i 

społeczeństwa. 

13. Społeczne i polityczne ideały oświecenia (egalitaryzm, tolerancja, postęp, wieczny pokój). 
 

14. Tradycje  teoretyczno-metodologiczne  politologii a definicje i  problemy  polityki 

ekologicznej. 

15. Narzędzia polityki ekologicznej. 
 

16. Uspołecznienie zarządzania środowiskowego. 
 

17. Typologia zadań samorządu terytorialnego 
 

18. Naczelne i centralne oraz zdecentralizowane samorządowe i rządowe organy administracji 

publicznej. 

19. Ewolucja funkcjonowania administracji publicznej w Polsce w XX wieku. 
 

20. Okrągły Stół – charakterystyka. 
 

21. Wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce po 1989 r. 



22. System rządów parlamentarnych w krajach Europy Wschodniej. 
 

23. Zasady ustrojowe na Węgrzech w świetle konstytucji z 2011 roku. 
 

24. Podaj zwięzłą charakterystykę systemu kanclerskiego we współczesnych Niemczech. 
 

25. Instytucja prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.  26. Powstanie i fazy 

rozwoju partii politycznych w ujęciu M. Webera. 

27. Konsekwencje większościowych i proporcjonalnych systemów wyborczych. 
 

28. Sformalizowany proces planowania strategicznego, strategia jednostki gospodarczej. 
 

29. Założenia, oczekiwania podwładnych i zadania kierowników w podstawowych modelach 

motywowania podwładnych. 

30. Metody  przełamywania  oporu  przeciwko  zmianom  w  organizacji,  ich  zalety  oraz 

ograniczenia. 

31. Analiza rynku politycznego- diagnoza i metody diagnostyki. 
 

32. Elektorat wyborczy, jego specyfika i oczekiwania. 
 

33. Zasady budowy kampanii marketingowej. 
 

34. Poziomy komunikowania wg D. McQuaila. 
 

35. Podstawowe modele komunikacyjne (aktu perswazyjnego Lasswella, przekazu sygnałów 

Shannona i Weaveara i model percepcji Gerbnera). 

36. Mediatyzacja polityki – podstawowe zagadnienia. 
 

37. Telewizyjne debaty prezydenckie – polskie doświadczenie. 
 

38. Polskie tygodniki opinii – krótka charakterystyka. 
 

39. Pojęcie "polityka bezpieczeństwa" i jej części składowe. 
 

40. Rola instytucji międzynarodowych w kształtowaniu polskiej polityki bezpieczeństwa. 
 

41. Kompetencje  naczelnych  organów  władzy  państwowej  w  zakresie  bezpieczeństwa 

narodowego. 

42. Zasady funkcjonowania współczesnych gospodarek rynkowych. 
 

43. Ekonomiczne funkcje współczesnego państwa. 
 

44. Narzędzia kontroli podaży pieniądza przez bank centralny. 
 

45. Wzrost a rozwój gospodarczy. 
 

46. Pięciokąt stabilności makroekonomicznej. 
 

47. Problemy polskiego rynku pracy. 
 

48. Przyczyny powojennych procesów integracyjnych w Europie. 



49. System instytucjonalny Unii Europejskiej. 
 

50. Państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych. 
 

51. Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe. 
 

52. Główne nurty polskiej myśli politycznej na przestrzeni XIX-XXI stuleci. 



Załącznik nr 4 do Regulaminu 

dyplomowania WNPIA 

 
 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla kierunku 

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia 

 
 

1. Filozofia jako źródło innowacji kulturowych. 
 

2. Innowacyjne ideały oświecenia na przykładzie filozofii Kanta (egalitaryzm, tolerancja, 

postęp, wieczny pokój). 
 

3. Przejawy globalizacji i jej uboczne efekty. 
 

4. Tożsamość kulturowa w warunkach globalizacji. 
 

5. Trzy szkoły myślenia o globalizacji według Davida Helda. 
 

6. Typologia technik wg J. Ellula. 
 

7. Elementy składowe w procesie wartościowania techniki. 
 

8. Działalność innowacyjna w przedsiębiorstwie. 
 

9. Sformalizowany proces planowania strategicznego, strategia jednostki gospodarczej. 
 

10. Podstawy i źródła władzy w organizacji oraz cechy jej skutecznych użytkowników. 
 

11. Metoda delficka w analizie strategicznej. 
 

12. Model „pięciu sił” Portera w analizie strategicznej. 
 

13. Właściwości i rodzaje wiedzy. 
 

14. Zestawienie różnic pomiędzy organizacją tradycyjną a organizacją uczącą się. 
 

15. Grupowe myślenie i jego negatywne odwzorowania. 
 

16. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. 
 

17. Kontestacja lat 60. XX w. – krytyka rzeczywistości społecznej i wartości społeczeństwa 

konsumpcyjnego. 
 

18. Jakość życia jako nadrzędny cel zrównoważonego rozwoju. 
 

19. Przywództwo a innowacyjność - wzajemne uwarunkowania. 
 

20. Kryteria formułowania strategii innowacyjności. 
 

21. Charakterystyka zjawiska innowacji społecznych. 
 

22. Kulturowe uwarunkowania innowacyjności. 
 

23. Narodowy i regionalny system innowacji. 



24. Pojęcie polityki wg Arystotelesa. 
 

25. Cechy państw teokratycznych. 
 

26. Procedury zmiany traktatów założycielskich w UE. 
 

27. Rola parlamentów krajowych w procedurach decyzyjnych UE. 
 

28. Państwo i jego atrybuty jako organizacji suwerennej. 
 

29. Organy samorządu terytorialnego w Polsce i ich status prawny. 
 

30. Problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce. 
 

31. Podmioty polityki społecznej i ich specyfika. 
 

32. Organy, instytucje, służby i straże w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego RP. 
 

33. Organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego na poziomie lokalnym. 
 

34. Prawne formy samoorganizacji społecznej w Polsce. 
 

35. Pojęcie „drabiny partycypacji” (np. na podstawie koncepcji Sherry R. Arnstein). 

 
36. Demokracja  uczestnicząca  i  demokracja  elektroniczna  jako  nowe  formy  rządzenia  i 

zarządzania. 

 
37. Nowe idee polityczne jako sposób innowacyjnego myślenia o przyszłości państwa. 

 

38. Kultury wysokokontekstowe i niskokontekstowe wg E. Halla. 
 

39. Wymiary różnic kultowych w ujęciu G. Hofstede`a. 
 

40. Proksemika jako bariera i pomost w komunikacji międzykulturowej. 
 

41. Kultura wysoka i kultura popularna. 
 

42. Nowe media jako narzędzia e-polityki. 
 

43. Czynniki rozwoju e-administracji na szczeblu krajowym i lokalnym. 
 

44. Mass media a system komunikowania politycznego. 
 

45. Definicja i główne zadania Public Relations. 
 

46. Najważniejsze techniki (instrumenty) Public Relations. 
 

47. Rola i obowiązki rzecznika prasowego w organizacji/firmie/instytucji. 
 

48. Cechy dobrego negocjatora. 
 

49. Manipulacja jako gra polityczna. 
 

50. Rodzaje badań statystycznych, charakterystyka i organizacja badania statystycznego. 
 

51. Nowe ruchy społeczne – przykłady. 



Załącznik nr 5 do Regulaminu 

dyplomowania WNPIA 

 
 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy 

dla kierunku Politologia II stopnia 

 
 
1. Definicje podstawowych kategorii politologicznych. 

 

2. Główne nurty teoretyczno-metodologiczne w badaniach politologicznych. 
 

3. Filozofia polityczna a filozofia polityki. 
 

4. Koncepcje ludzkiej natury a filozofia i teoria polityki. 
 

5. Dyskusja o wyróżnikach polityki i polityczności 
 

6. Pojęcie i współczesne przykłady innowacyjności społeczne. 
 

7. Filozofia renesansu jako filozofia krytyczna. 
 

8. Nowożytne teorie umowy społecznej. 
 

9. Liberalizm a utylitaryzm. 
 

10. Rewolucja behawioralna i jej cechy. 
 

11. Nowy instytucjonalizm w nauce o polityce. 
 

12. Metody ilościowe i jakościowe w politologii. 
 

13. Typologia definicji kultury politycznej. 
 

14. Typologia kultury politycznej wg Almonda i Verby. 
 

15. Style komunikacyjne w debatach publicznych. 
 

16. Pojęcie eksterioryzacji. 
 

17. Pojęcie czynu i jego typologia. 
 

18. Elementy analizy decyzyjne. 
 

19. Rozwiązania normatywne dotyczące bezpieczeństwa UE. 
 

20. Formalna charakterystyka działań terrorystycznych w dokumentach UE. 
 

21. Czynniki utrwalające stereotypy w polityce, funkcje stereotypów. 
 

22. Fenomen autorytaryzmu i przejawy osobowości autorytarnej. 
 

23. Atrybuty przywództwa charyzmatycznego, banalizacja i trywializacja pojęcia charyzmy. 
 

24. Chronologia podejścia udziału mediów w komunikowaniu międzynarodowym. 
 

25. „Efekt mediatyzacji polityki" i jego przejawy. 



26. Infotainment- paradygmat w serwisach informacyjnych. 
 

27. Główne medialne źródła wiedzy do analizy współczesnej polityki. 
 

28. Metody analizy aktualnych wydarzeń politycznych. 
 

29. Związki mediów z partiami politycznymi i ich wpływ na rzeczywistość polityczną kraju. 
 

30. Niepokojące tendencje demograficzne w Europie Zachodniej. 
 

31. Zasady ustrojowe Chińskiej Republiki Ludowej. 
 

32. Pozycja prezydenta w systemach politycznych krajów Ameryki Łacińskiej. 
 

33. Przyczyny i konsekwencje „arabskiej wiosny”. 



Załącznik nr 6 do Regulaminu 

dyplomowania WNPIA 

 

 
Zagadnienia na egzamin dyplomowy 

 

dla kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym (studia II stopnia) 
 

 
 

1. Główne zagrożenia bezpieczeństwa występujące na poziomie lokalnym – przyczyny i 

prewencja. 

2. Przyczyny wojen i konfliktów zbrojnych. 

3. Konsekwencje wojen i konfliktów zbrojnych. 

4. Główne założenia obecnie obowiązujących strategii bezpieczeństwa USA, Rosji i Chin. 

5. Charakterystyka wewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa Polski. 

6. Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa Polski – źródła i przejawy. 

7. Modele bezpieczeństwa międzynarodowego. 

8. Rada Bezpieczeństwa ONZ jako strażnik bezpieczeństwa międzynarodowego. 

9. Definicja i charakterystyka pojęcia "negocjacje". 

10. Rola dyplomacji w rozwiązywaniu i łagodzeniu sporów międzynarodowych. 

11. Teoria systemów i analiza systemowa. 

12. Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych, 

inżynieria systemów bezpieczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwo cybernetyczne. 

13. Nowe podejście do zarządzania publicznego i kontrowersje wobec New Public 

Management. 

14. Tendencje rozwojowe w zakresie struktur organizacji. 

15. Definiowanie pojęć polemologia i irenologia. 

16. Porównanie zakresu badawczego irenologii i peace research. 

17. Wpływ myśli Carla Clausewitz’a na XX-wieczne strategie wojenne. 

18. Główne współczesne koncepcje prowadzenia wojen. 

19. Kompetencje instytucji europejskich w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i 

Bezpieczeństwa. 

20. Zasoby wojskowe Unii Europejskiej. 

21. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. 

22. Procesy grupowe i dynamika grupy. 

23. Główne komponenty systemu obronnego RP. 

24. Polska na wschodniej flance NATO. 

25. Asymetryczność środowiska międzynarodowego. 



26. Rodzaje siły w polityce. 

 

27. Państwa upadłe – definiowanie i charakterystyka. 

 

28. Wiedza potoczna a wiedza naukowa. 

 

29. Etapy procesu badawczego. 

 


