
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 I stopnia 
Pytania na egzamin dyplomowy 

1. Pojęcie, formy i funkcje państwa. 
2. Zasada demokratycznego państwa prawa. 
3. Współczesne zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa państwa.  
4. Główne zagrożenia bezpieczeństwa na obszarze Unii Europejskiej. 
5. Podstawy prawne zakazu dyskryminacji w działalności funkcjonariuszy publicznych. 
6. Pojęcie, przejawy i uwarunkowania patologii społecznych. 
7. Podstawy prawne i rola policji w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości. 
8. Pojęcie, rodzaje i podstawy prawne podejmowania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

przez Policję.   
9. Pojęcie i rodzaje przestępczości zorganizowanej. 
10. Prawne podstawy zasady domniemania niewinności i jej praktyczne konsekwencje.   
11. Zasada humanitarnego traktowania w działalności funkcjonariuszy porządku prawnego. 
12. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie. 
13. Zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 
14. Rola administracji publicznej w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego.  
15. Pojęcie i aspekty prawne bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
16. Pojęcie i przykłady lokalnych strategii zapewniania bezpieczeństwa. 
17. Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa. 
18. Podstawy prawne i zasady ochrony danych osobowych. 
19. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie informacji niejawnych. 
20. Akt terrorystyczny jako sytuacja kryzysowa. 
21. Prawne aspekty zwalczania terroryzmu. 
22. Charakterystyka etapów zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 
23. Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych w samorządzie 

terytorialnym. 
24. Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania w sytuacjach. kryzysowych na poziomie 

centralnych organów administracji publicznej. 
25. Definicja, rodzaje i formy analizy kryminalnej. 
26. Pojęcie, źródła i rodzaje przestępczości gospodarczej. 
27. Specyfika przestępstw komputerowych. 
28. Zasady postępowania karnego. 
29. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. 
30. Podstawy prawne i podmioty systemu ratownictwa w Polsce.  
31. Podstawy prawne i istota obrony cywilnej. 
32. Pojęcie, zakres i sposoby ochrony ludności. 


