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Specjalizacja naukowo – badawcza
Dydaktyka (prowadzone zajęcia)
Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa,
współpraca w zakresie ochrony
bezpieczeństwa
Prowadzone zajęcia:
 Bezpieczeństwo publiczne i cywilne
 Zwalczanie przestępczości
 Postępowanie na miejscu zdarzenia
 Współpraca międzynarodowa
w zakresie bezpieczeństwa
 Zasady stosowania środków przymusu
bezpośredniego

Zakres tematyczny seminarium

 działalność poszczególnych podmiotów
na rzecz bezpieczeństwa RP
 współpraca w zakresie ochrony
bezpieczeństwa
 społeczny odbiór działalności
poszczególnych podmiotów w zakresie
ochrony bezpieczeństwa
 specyfika wykonywania ochrony (przez
wybrany podmiot, w wybranej sytuacji)
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Specjalizacja naukowo – badawcza
Dydaktyka (prowadzone zajęcia)
Specjalizacja: Przedmiot zainteresowań
naukowych obejmuje: zagadnienia
związane z nauką
o państwie i prawie, szeroko rozumiane
bezpieczeństwo wewnętrzne, samorząd
terytorialny oraz prawo administracyjne.
Prowadzone zajęcia:
 Wiedza o państwie i prawie
 Ustrój samorządu terytorialnego
 Samorząd gospodarczy i zawodowy
 Prawo administracyjne
 Postępowanie administracyjne
 Nauka administracji
 Administracja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
 Organy ochrony prawnej
 Podstawy prawa autorskiego
 Proseminarium

Zakres tematyczny seminarium
















bezpieczeństwo ustrojowe państwa
ustrój samorządu terytorialnego
bezpieczeństwo społeczności lokalnych
administracja publiczna
administracja bezpieczeństwa
wewnętrznego
bezpieczeństwo społeczne
bezpieczeństwo gospodarcze
bezpieczeństwo imprez masowych
bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych
ochrona praw i wolności obywatelskich
bezpieczeństwo konsumenckie
bezpieczeństwo w transporcie
bezpieczeństwo w turystyce
ochrona osób i mienia
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Dydaktyka (prowadzone zajęcia)
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Specjalizacja: bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo międzynarodowe
Prowadzone zajęcia:
 Historia bezpieczeństwa
 Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
i narodowego Polski

Zakres tematyczny seminarium

 bezpieczeństwo Polski w latach 19181939
 zagrożenie Polski w latach
międzywojennych ze strony Niemiec
 zagrożenie Polski w latach
międzywojennych ze strony Związku
Radzieckiego
 przyczyny II wojny światowej
 skutki Ii wojny światowej dla
bezpieczeństwa Polski i Europy
 bezpieczeństwo Polski w okresie
funkcjonowania ładu jałtańsko –
poczdamskiego
 problem bezpieczeństwa Polski po
upadku Związku Radzieckiego
 bezpieczeństwo Polski po wstąpieniu do
NATO
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Specjalizacja naukowo – badawcza
Dydaktyka (prowadzone zajęcia)

Zakres tematyczny seminarium

Specjalizacja: prawo karne materialne,
prawo karne wykonawcze,
prawo wykroczeń, postępowanie w
sprawach nieletnich
Prowadzone zajęcia:
 Prawo karne materialne z prawem
wykroczeń – część ogólna/szczególna
 Prawo karne z elementami
postępowania karnego
 Prawo i przestępczość nieletnich

 problematyka bezpieczeństwa
wewnętrznego
 zagrożenia przestępczością dorosłych
i nieletnich

Specjalizacja: prawo karne
Prowadzone zajęcia:
 Kryminalistyka
 Kryminologia i kryminalistyka

 przestępstwa nielegalnych migrantów;
 uprzedzenia wojskowych przestępstw;
 tendencje przestępczości w Polsce,
Europie i świecie;
 perspektywy rozwoju kryminalistyki
 taktyka przeszukania;
 metodyka śledztwa przestępstw
dokonanych z użyciem komputera
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Specjalizacja naukowo – badawcza
Dydaktyka (prowadzone zajęcia)
Specjalizacja: zabezpieczenie bojowe,
ochrona przed bronią masowego rażenia
Prowadzone zajęcia:
 zagrożenia naturalne i cywilizacyjne
 ochrona przed czynnikami
masowego rażenia
 broń masowego rażenia
 bezpieczeństwo energetyczne
 globalne zagrożenia bezpieczeństwa

Zakres tematyczny seminarium

 zagrożenia bezpieczeństwa
politycznego
 zagrożenia bezpieczeństwa
militarnego
 zagrożenia bezpieczeństwa
ekonomicznego
 zagrożenia bezpieczeństwa
społecznego
 zagrożenia bezpieczeństwa
ekologicznego
 zagrożenia czynnikami masowego
rażenia
 ochrona przed skażeniami
 rozpoznanie i wykrywanie skażeń
 likwidacja skażeń
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Specjalizacja naukowo – badawcza
Dydaktyka (prowadzone zajęcia)
Specjalizacja: Nauki wojskowe –
Bezpieczeństwo Państwa
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Prowadzone zajęcia:
− Sojusz Północnoatlantycki i jego rola w
bezpieczeństwie międzynarodowym

dr
Krzysztof
Paszkowski

− Polska w międzynarodowych operacjach
pokojowych
− Regionalizacja i instytucjonalizacja
bezpieczeństwa
− Międzynarodowe stosunki politycznowojskowe

8.

− Bezpieczeństwo euroatlantyckie i
europejskie
− Organizacje bezpieczeństwa
międzynarodowego
− Współczesne międzynarodowe operacje
wojskowe

Zakres tematyczny seminarium

− Ewolucja systemu bezpieczeństwa
narodowego w Polsce po 1989 roku
− Kompetencje organów administracji
publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa
narodowego
− Udział Polski w sojuszniczych operacjach
wojskowych – wybrane problemy
− Udział Polski w operacjach wojskowych
Unii Europejskiej – wybrane problemy
− Udział Polski w operacjach pokojowych
ONZ – wybrane problemy
− Międzynarodowe operacje pokojowe w
polityce bezpieczeństwa RP
− Operacje wsparcia pokoju i reagowania
kryzysowego NATO
− Podstawy prawne i funkcjonowanie zasady
solidarności w Sojuszu
Północnoatlantyckim
− Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
Unii Europejskiej – wybrane problemy
− Walka z terroryzmem międzynarodowym –
próba oceny skuteczności na wybranych
przykładach.
− Przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń
terrorystycznych w Polsce – wybrane
problemy
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Specjalizacja naukowo – badawcza
Dydaktyka (prowadzone zajęcia)
 Specjalizacja: historia nowożytna i
najnowsza Polski
 dzieje więziennictwa polskiego
Prowadzone zajęcia:
 Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
i narodowego Polski
 Bezpieczeństwo społeczne
 Metodologia badań bezpieczeństwa

 Pozamilitarne przygotowania obronne,
 Organizacja ochrony zdrowia w czasie
kryzysu i wojny,
 Obowiązki i kompetencje obronne
administracji publicznej
 Strategia Bezpieczeństwa /Obronności,
 Zarządzenie Kryzysowe
 Rezerwy Strategiczne
 Organizacja akcji ratowniczych

Zakres tematyczny seminarium

 historia bezpieczeństwa Polski
 formacje i służby mundurowe Polski
(historia i współczesność)
 więziennictwo jako element
bezpieczeństwa państwa (model polski,
warianty porównawcze)
 Służba Więzienna w systemie
bezpieczeństwa państwa
 zjawisko przestępczości
 współczesne systemy penitencjarne
świata
 wykonywanie kary pozbawienia wolności
(aspekty strukturalne, organizacyjne,
resocjalizacyjne a bezpieczeństwo
państwa i społeczeństwa)
Zgodny ze specjalizacją naukową
oraz zagadnieniami związanymi
z technikami detektywistycznymi,
uzbrojeniem, radiolokacją, kierowaniem
Siłami Zbrojnymi, mobilizacja wojsk
i gospodarki
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Specjalizacja naukowo – badawcza
Dydaktyka (prowadzone zajęcia)
Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa,
obrona narodowa
Prowadzone zajęcia:
 Zagrożenia bezpieczeństwa
wewnętrznego
 Pozarządowe formy bezpieczeństwa
 Polityka i strategia bezpieczeństwa
narodowego Polski
 Bezpieczeństwo państwa i obrona
narodowa
 Polityka i strategia bezpieczeństwa
 Prognozowanie zagrożeń
bezpieczeństwa
 Wspólna Polityka Bezpieczeństwa
i Obrony Unii Europejskiej
Specjalizacja: polityka bezpieczeństwa
wewnętrznego i ponadnarodowego;
polityka międzynarodowa; polityka
spójności Unii Europejskiej; polityka
społeczna Wspólnot
Prowadzone zajęcia:
- Seminarium dyplomowe

Zakres tematyczny seminarium










Bezpieczeństwo państwa;
Polityka bezpieczeństwa;
Strategia bezpieczeństwa;
Programowanie bezpieczeństwa;
Obrona narodowa;
Planowanie obronne;
Programowanie obrony narodowej;
Przeglądy obronne;
Budżetowanie
(w aspekcie obrony narodowej);
 Przygotowania obronne;
 Uwarunkowania obrony narodowej

 Polska w organizacjach międzynarodowych
zapewniających utrzymanie pokoju i
bezpieczeństwa
 Bezpieczne funkcjonowanie państwa
 Bezpieczeństwo obywateli wobec
współczesnych zagrożeń
 Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne w
Polsce i UE
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Specjalizacja naukowo – badawcza
Dydaktyka (prowadzone zajęcia)

Zakres tematyczny seminarium

Specjalizuje się w problematyce prawnej
w zakresie bezpieczeństwa i
obronności państwa oraz w zagadnieniach
dotyczących polityki
i strategii bezpieczeństwa
narodowego. Ponadto w zagadnieniach
dotyczących roli i zadań administracji
publicznej w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Prowadzone zajęcia:
 Strategia i polityka bezpieczeństwa
narodowego;
 Strategie bezpieczeństwa RP;
 Podstawy prawne systemu obronnego
państwa;
 Administracja publiczna w
zarządzaniu kryzysowym i realizacji
zadań obronnych.

 Polityka bezpieczeństwa narodowego;
 Strategia bezpieczeństwa RP;
 Struktura i zadania systemu
bezpieczeństwa państwa;
 Struktura i zadania systemu obronnego
państwa;
 Podstawy prawne systemu obronnego
państwa;
 Zarzadzanie kryzysowe w państwie;
 Administracja publiczna w zarządzaniu
kryzysowym;
 Administracja publiczna w i realizacji
zadań obronnych;
 Przygotowania obronne w województwie;
 Przygotowania obronne w działach
administracji rządowej;
 Rola i zadania obronne naczelnych
organów władzy w państwie.

Prowadzone zajęcia:
 Podstawy ekonomiki bezpieczeństwa
 Podstawy ekonomii i zarządzania
 Zarządzanie zasobami ludzkimi

 zarzadzanie w organizacjach systemu
ochrony prawnej
 procesy planistyczno-decyzyjne
 struktury organizacyjne
 gospodarka kadrowa
 systemy motywacyjne
 system nadzoru i kontroli
 środki ochrony zasobów organizacji
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Specjalizacja naukowo – badawcza
Dydaktyka (prowadzone zajęcia)
- Administrowanie
bezpieczeństwem państwa
- Obrona terytorialna
- Strategia bezpieczeństwa
- Strategia bezpieczeństwa
narodowego
- Bezpieczeństwo państwa i
obrona narodowa
- Dostęp do informacji i jego
ograniczenia
- Bezpieczeństwo Państwa
- Podstawy ekonomiki
Bezpieczeństwa
- Międzynarodowe stosunki
wojskowe
- Polityka bezpieczeństwa RP
- Strategia wojskowa
- Systemy bezpieczeństwa w
innych krajach
- Regionalne i lokalne konflikty
zbrojne
- Ochrona infrastruktury
krytycznej państwa
- Teoria bezpieczeństwa
- Geopolityka
- System bezpieczeństwa
narodowego
- Świadczenia na rzecz
obronności
- Prawne podstawy
bezpieczeństwa
- Bezpieczeństwo
międzynarodowe

Zakres tematyczny seminarium
- Obronność państwa, polityka
bezpieczeństwa,
systemy obronności i
bezpieczeństwa narodowego Polski
i innych krajów
- Bezpieczeństwo zewnętrzne,
wewnętrzne, regionalne,
międzynarodowe
- Konflikty zbrojne
- Operacyjno – strategiczny;
- Dowódczo – sztabowy;
- Operacyjno – taktyczna
- Ekonomika bezpieczeństwa;
- Międzynarodowe stosunki
Wojskowe
- Geopolityka
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Specjalizacja naukowo – badawcza
Dydaktyka (prowadzone zajęcia)
- Metodyka reagowania
kryzysowego
- Współczesne systemy
polityczne
- Terroryzm
- Polityka, strategia oraz systemy
bezpieczeństwa narodowego
- Zagrożenia cywilizacyjne XXI
wieku

Zakres tematyczny seminarium

