1. Zgodnie z § 40 ust. 1 Regulaminu studiów Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej
w Warszawie: egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i obejmuje sprawdzian wiedzy
z przedmiotów kierunkowych oraz tematyki pracy dyplomowej.
2. Studenci uczestniczący w seminariach dyplomowych otrzymują od promotorów pytania na
początku semestru, tak aby mieć czas na przygotowanie się do egzaminu. Zgodnie
z założeniami - podczas egzaminu dyplomowego student losuje 2 pytania z przygotowanego
zestawu; pozostałe 2 są to pytania od recenzenta i dotyczą bezpośrednio przygotowanej pracy
dyplomowej.
3. Zgodnie z § 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia
regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. 2014 r. poz. 1302) istnieje możliwość
przeprowadzenia – na wniosek promotora lub studenta – otwartego egzaminu dyplomowego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II stopnia
Pytania na egzamin dyplomowy
1. Polska w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej.
2. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w sferze kształtowania bezpieczeństwa
wewnętrznego.
3. Rola administracji samorządowej w organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego.
4. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego (miejsce strategii bezpieczeństwa wewnętrznego
w systemie strategii państwa; przedmiot strategii bezpieczeństwa wewnętrznego; siły
i środki realizacji strategii na poszczególnych szczeblach organizacyjnych państwa).
5. System bezpieczeństwa państwa (konieczność kompleksowego i systemowego rozumienia
bezpieczeństwa; prawne podstawy organizacji bezpieczeństwa; organizacja systemu
bezpieczeństwa państwa; podsystem kierowania bezpieczeństwem; podsystemy
wykonawcze w systemie bezpieczeństwa państwa).
6. Rola i zadania straży granicznej w ochronie granicy państwowej (misja i zadania Straży
Granicznej; struktura organizacyjna Straży Granicznej; formy służby granicznej;
realizacja zadań na granicach wewnętrznych strefy Schengen i w obszarze kraju).
7. Migracje międzynarodowe (formy i uwarunkowania migracji międzynarodowych;
migracje a bezpieczeństwo państw).
8. Polska służba celna (rola Służby Celnej RP w systemie unijnej administracji celnej;
struktura i perspektywy rozwoju; wybrane zadania administracji celnej; tendencje zmian
funkcji fiskalnej i ochronnej).
9. Rola podmiotów systemu bezpieczeństwa państwa oraz administracji publicznej
w przeciwdziałaniu terroryzmowi i likwidacji skutków ataków terrorystycznych.
10. Współpraca z mediami w sytuacjach wystąpienia zagrożeń terrorystycznych.
11. Środki przymusu w postępowaniu przygotowawczym.
12. Przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego.
13. Bezrobocie i wykluczenie społeczne a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (znaczenie
poradnictwa i doradztwo zawodowego oraz systemu urzędów pracy w ograniczaniu
bezrobocia).
14. Podstawy prawne oraz zasady zabezpieczania dowodów na nośnikach elektronicznych.
15. Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym (kryzys i sytuacja kryzysowa; koncepcje
zarządzania w warunkach ryzyka; zarządzanie ryzykiem).
16. Policja w systemie zarządzania kryzysowego (rola Policji; zadania Policji; organizacja
zarządzania kryzysowego w Policji; procedury zarządzania kryzysowego w Policji).
17. Formy działań operacyjno-rozpoznawczych.
18. Podstawy prawne i zasady prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych
(dokumentowanie, kontrola).

19. Rola i miejsce obrony cywilnej w Polsce (współczesny cel obrony cywilnej w Polsce,
podstawy prawne i doktrynalne obrony cywilnej, podstawy prawne funkcjonowania obrony
cywilnej).
20. Wykonywanie kary pozbawienia wolności (cele wykonania kary pozbawienia wolności;
typologia zakładów karnych; systemy wykonania kary pozbawienia wolności; klasyfikacja
skazanych; środki i metody realizacji celów kary pozbawienia wolności.
21. Prawa i obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.
22. Zasady i formy pomocy skazanym po zwolnieniu z zakładów karnych (pomoc
postpenitencjarna).
23. Profilaktyka kryminologiczna a system zwalczania przestępczości (konsekwencje i skutki
przestępczości jako problem społeczny; profilaktyka ogólna i indywidualna; trudności
w klasyfikacji konsekwencji i skutków przestępczości).
24. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu (pojęcia, podstawy prawne
przeciwdziałania i zwalczania; fazy i metody prania pieniędzy).
25. Sytuacja kryzysowa w środowisku międzynarodowym (kryzys, sytuacja kryzysowa, stan
kryzysowy; kryzys międzynarodowy; kryzys-konflikt-wojna; czynnik ludzki i czynnik
naturalny sytuacji kryzysowych; charakterystyka międzynarodowego środowiska
kryzysowego).
26. Uwarunkowania i relacje w reagowaniu kryzysowym w środowisku międzynarodowym
(istota, zadania i efekty reagowania kryzysowego; kryteria reagowania kryzysowego;
mechanizmy zarządzania kryzysowego w środowisku międzynarodowym).
27. Pojęcie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Geneza zjawiska w świecie i w Polsce.
28. Kryminalistyczne i kryminologiczne aspekty zwalczania zorganizowanej przestępczości
ekonomicznej.
29. Karnoprawna ochrona gospodarki.
30. Służby specjalne: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne
Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu
Wojskowego – podstawy prawne działania i podstawowe zadania.

