prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
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Bezpieczeństwo kontynentu europejskiego w XX i XXI wieku.
Bezpieczeństwo państwa - Polska w sojuszach polityczno-militarnych oraz
koalicjach.
Siły zbrojne w działaniach na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego - misje
pod błękitną flagą.
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski.
Bezpieczeństwo morskie Polski.

prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ
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Gospodarka rynkowa (mikro i makro).
Działalność rynkowa podmiotów gospodarczych.
Gospodarka i administracja morska.
Eurologistyka.
Logistyka sytuacji kryzysowych.
Zarządzanie kryzysowe.

prof. dr hab. Czesław JARECKI
Rola i zadania sił (organów) porządkowych i ratunkowych (krajowych,
zagranicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli
w Polsce i w innych krajach (krajowych, lokalnych)
2. Zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców (miast, osiedli) i sposoby
ich zapobiegania
3. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych
4. Bezpieczeństwo ekologiczne (zagrożenia, gospodarka odpadami, recycling).
5. Bezpieczeństwo energetyczne w świetle polityki Unii Europejskiej
6. Przyczyny i skutki powodzi w Polsce oraz sposoby zapobiegania
7. Społeczne skutki palenia tytoniu, nadużywania alkoholu, "dopalaczy
i narkomanii.
8. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (w tym rowerzystów i pieszych).
9. Destabilizacja władzy w krajach arabskich a terroryzm islamski
10. Sport zawodowy i amatorski - szanse i zagrożenia.
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prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI
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Polityka morska.
Bezpieczeństwo żeglugi.
Piractwo i terroryzm morski.
Bezpieczeństwo żeglugi sportowej.
Bezpieczeństwo portów i marin.
Bezpieczeństwo śródlądowych dróg wodnych.
Historia Marynarki Wojennej
Historia morskiej sztuki wojennej

prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI
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Polityka morska państwa.
Historia sił morskich.
Gospodarka morska.
Bezpieczeństwo morskie państwa.

prof. dr hab. Krzysztof ROKICIŃSKI
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Zagrożenia asymetryczne (nielegalna imigracja, zorganizowana przestępczość,
terroryzm, piractwo morskie i proliferacja broni masowego rażenia) na morzu
Konflikt hybrydowy
Zarządzanie kryzysowe na wodach śródlądowych
Bezpieczeństwo obszarów morskich

prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT
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Problematyka związana z bezpieczeństwem morskim państwa.
Problematyka związana z polityką morską państw świata.
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi.
Siły morskie w systemie bezpieczeństwa państwa.
Doktryny morskie państw europejskich.
Stosunki polityczne i militarne USA-Europa.
Międzynarodowe organizacje morskie.
Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego.

prof. dr hab. Mariusz ZIELIŃSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony.
System bezpieczeństwa państwa.
Zarządzanie kryzysowe.
Historia morskiej sztuki wojennej.
Misje wymuszania (stabilizowania, utrzymywania…) pokoju.
Udzielanie pomocy przez siły zbrojne w przypadku klęsk żywiołowych
i katastrof.
Działania połączone i wielonarodowe.
Transport wojsk do rejonów działań.
Sztuka operacyjna sił morskich, taktyka działań sił morskich
Stosunki polsko-niemieckie.
Współpraca wojskowa państw europejskich.
Współpraca cywilno-wojskowa.
Udział organizacji pozarządowych w misjach pokojowych.
Operacje reagowania kryzysowego.
Działania desantowe, ewakuacyjne.
Morskie rodzaje sił (artyleria nadbrzeżna, okręty nawodne, okręty podwodne,
lotnictwo morskie i piechota morska).
Bałtyckie inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa.
Regionalna współpraca państw europejskich.
Gałęzie gospodarki morskiej.
Polityka morska państwa.
Europejska polityka transportowa.
Bezpieczeństwo transportu.
Problem uchodźctwa

dr hab. Dariusz BUGAJSKI, prof. AMW
1. Prawo międzynarodowe publiczne (państwo, terytorium i granica państwa,
użycie siły, spory międzynarodowe, prawo lotnicze, stosunki polsko-rosyjskie
i Polski z państwami postsowieckimi, mniejszość polska i dobra kultury na
ziemiach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów)
2. Międzynarodowe prawo morza (obszary morskie i ich delimitacja, prawa
żeglugowe i wolność morza pełnego, spory morskie terytorialne i
jurysdykcyjne, status prawny okrętu i innych niehandlowych statków w służbie
państwowej)
3. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (zbrodnie
wojenne, ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, agresja, zasady
podejmowania działań przy użyciu siły, ochrona dóbr kultury, wojna na
morzu)
4. Problem użycia siły i pobytu sił zbrojnych poza granicami kraju w prawie
polskim (stan wojny, stan wojenny, mobilizacja).

dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI, prof. AMW
1. Polska gospodarka i administracja morska.
2. Współczesne przemysły morskie: przemysł stoczniowy, żegluga morska,
morskie środki transportowe, marynarski rynek pracy, porty morskie.
3. Eksploatacja zasobów morza: rybołówstwo morskie, górnictwo morskie,
energetyka morska.
4. Zarządzanie systemami logistycznymi: zaopatrzenie, produkcja, transport,
magazynowanie, dystrybucja.
5. Logistyka w sytuacjach kryzysowych.

dr hab. Jerzy KOSIŃSKI, prof. AMW
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Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości.
Dowody cyfrowe.
Cyberbezpieczestwo.
Bezpieczeństwo w internecie.
Nowe technologie teleinformatyczne a bezpieczeństwo.

dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI, prof. AMW
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Bezpieczeństwo danych.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w społeczeństwach informacyjnych.
Bezpieczeństwo teleinformatycznej infrastruktury krytycznej.
Informacyjne systemy bezpieczeństwa.
Zarządzanie kryzysowe.

dr hab. Krzysztof LIGĘZA, prof. AMW
1. Bezpieczeństwo narodowe, system obronny państwa.
2. Siły morskie, bezpieczeństwo morskie państwa, bezpieczeństwo obszarów
morskich.
3. Polityka UE, prawo wspólnotowe, integracja europejska, bezpieczeństwo UE.
4. Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa.
5. Operacje militarne inne niż wojna.

dr hab. Andrzej Ostrokólski, prof. AMW
Zarządzanie kryzysowe na szczeblu województwa/powiatu/miasta/gminy: świadczenia
osobiste i rzeczowe dla ochrony ludności i infrastruktury podczas katastrof i klęski
żywiołowej.
2. Przygotowanie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek wojny, zagrożenia
klęską
żywiołową
lub
katastrofą
ekologiczną
na
szczeblu
województwa/powiatu/miasta/gminy.
3. Doskonalenie prawa i praktyki działania w zakresie ochrony ludności przed skutkami
wojny i katastrof żywiołowych w aspekcie prawnych i praktycznych rozwiązań
4. w państwach Unii Europejskiej.
5. Zróżnicowanie zagrożeń powodowanych katastrofami (klęskami) żywiołowymi dla
bezpieczeństwa ludności na obszarze ... (województwa, regionu Polski).
6. Porównanie prawnych regulacji i sposobów zapobiegania katastrofom technicznym
(komunikacyjnym) oraz pożarom i ograniczania ich skutków dla ludności w Polsce
i państwach Unii Europejskiej.
7. Funkcjonowanie i doskonalenie regionalnych/lokalnych systemów ostrzegania
ludności przed zagrożeniami powodowanymi przez ekstremalne zjawiska żywiołowe
(np.: trzęsienia ziemi, klimatyczne, pożary).
8. Bezpieczeństwo i ochrona portów morskich oraz statków pasażersko promowych
wobec współczesnych zagrożeń terrorystycznych.
9. Ograniczanie
zagrożeń wywołanych transportem materiałów (ładunków)
niebezpiecznych dla ludności i funkcjonowania miasta oraz/lub dla środowiska
naturalnego. (Bezpieczeństwo w transporcie lądowym).
10. Zagrożenia dla środowiska morskiego i regionów nadmorskich powodowane
katastrofami na morzu z uwolnieniem niebezpiecznych środków chemicznych podczas
transportu lub wydobycia.
11. Bezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwach i administracji
bez naruszania praw pracowników i interesantów.
12. Tradycyjne i nowoczesna kodowanie i szyfrowanie danych na potrzeby ochrony
informacji niejawnych w administracji i przedsiębiorstwach.
13. Planowanie przygotowania ewakuacji szpitala (szkoły, urzędu, itp.) na wypadek
zagrożenia pożarem lub zamachem terrorystycznym.
14. Integracja zarządzania ratownictwem podczas katastrof na lądzie i morzu oraz
w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem nowych technik informatycznych.
15. Przygotowanie
ochrony ludności i zabezpieczenie infrastruktury miasta
w przewidywaniu wystąpienia zagrożeń ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi.
16. Potrzeby ochrony ludności i polityka bezpieczeństwa wobec zagrożeń powodowanych
działaniami wojennymi lub atakami terrorystycznymi.
17. Pomoc poszkodowanym po urazach wojennych i stresie bojowym w powrocie
do służby wojskowej (policyjnej) i do stabilności życiowej.
18. Znaczenie polityki bezpieczeństwa służącej ochronie kobiet i dzieci przed przemocą
i innymi zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa.
19. Bezpieczeństwo ludności w Polsce a program ochrony ludności i prawne regulacje
udzielania pomocy zagrożonym i poszkodowanym.
20. Ochrona ważnych osób publicznych podczas imprez masowych i transportu
na obszarze Polski i UE.
21. Bezpieczne użycie broni palnej przez wojsko i służby oraz organizacje społeczne
do realizacji statutowych (ustawowych) zadań.
22. Prawne regulacje i polityka bezpieczeństwa a globalne i regionalne zagrożenia
atakami terrorystycznymi dla ludności i państw oraz światowego pokoju.
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dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW
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Teoria i praktyka podejmowania decyzji.
Informatyczne systemy wspomagania podejmowania decyzji.
Zastosowanie teorii gier w procesie podejmowania decyzji.
Systemy bazodanowe i ich wykorzystanie na potrzeby bezpieczeństwa.
Systemy Informacji Geograficznej (GIS) i ich wykorzystanie na potrzeby
bezpieczeństwa.
Regionalna, krajowa i międzynarodowa infrastruktura danych
przestrzennych.
Rola Międzynarodowych Organizacji Morskich w zapewnieniu
bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego.
Polityka i koncepcje bezpieczeństwa państw europejskich i świata.
Geografia bezpieczeństwa państw europejskich.

dr hab. Piotr PŁONKA, prof. AMW
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Bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
System bezpieczeństwa wewnętrznego RP.
Ogniwa ochrony państwa odpowiedzialne za zapewnienie i utrzymanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Służby specjalne w zapewnieniu i utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
Służby Specjalne i ich rola w systemie bezpieczeństwa państwa
(wewnętrznego).
Formacje policyjne i ochronne.
Wojskowe organy ochrony porządku prawnego.

dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW
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Ekonomia (budżetowanie, inflacja, bezrobocie i inne problemy
makroekonomiczne). Polityka gospodarcza.
Ekonomia sektora publicznego.
Dyscyplina finansów publicznych. Kontrola finansów publicznych.
Zamówienia publiczne (procedury, tryby, organizacja, kontrola, środki
ochrony prawnej).
Związki między integracją gospodarczą a gospodarką krajową.
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.
Teoria bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
Bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo surowcowe państwa.

dr hab. Katarzyna WARDIN, prof. AMW
Strategia bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - zagrożenia wewnętrzne
i zewnętrzne.
2. Skutki „wiosny arabskiej" w Tunezji/Libii/Egipcie/Syrii oraz ich wpływ na
bezpieczeństwo wewnętrzne UE.
3. Znaczenie transportu morskiego w XXI wieku i jego potencjalne zagrożenia.
4. Zagrożenia (asymetryczne) dla bezpieczeństwa międzynarodowego/UE ze strony
(wybranych)
państw
słabych/kruchych
(zagrożenia
imigracyjne,
epidemiologiczne, terrorystyczne, przestępczości zorganizowanej).
5. Państwo Islamskie jako przykład nowej formy działań terrorystycznych.
6. Działania Al-Kaidy na kontynencie afrykańskim na przykładzie działalności
organizacji terrorystycznej Al-Szabab.
7. Polityka UE i Polski w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych.
8. Działania społeczności międzynarodowej w celu ograniczenia zagrożenia
rozbójnictwem i piractwem morskim w Zatoce Gwinejskiej, Cieśnina Malakka.
9. Punkty zapalne w Europie (wybrane) i ich wpływ na bezpieczeństwo starego
kontynentu.
10. Działania społeczności międzynarodowej/UE na stabilizację/poprawę sytuacji
w Syrii/Afganistanie/Iraku/ państwach dysfunkcyjnych.
11. Uchodźcy w UE/Polsce - przyczyny, problemy zagrożenia, wyzwania.
12. Imigracja na świecie, w UE, w Polsce - przyczyny, problemy zagrożenia,
wyzwania.
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dr hab. Stanisław ZARYCHTA, prof. AMW
Doktryny i strategie, ogólna charakterystyka.
Doktryna wojenna i wojskowa, strategia wojenna.
Doktryny i strategie NATO.
NATO wczoraj i dziś.
Wyzwania w XXI wieku.
Sojusze i koalicje.
Zadania wypływające z nowej koncepcji strategicznej.
Broń jądrowa w strategiach a tarcza antyrakietowej.
Zagrożenia i bezpieczeństwo w rejonie Morza Bałtyckiego.
Zaangażowanie sił zbrojnych RP w tym MW w sojusznicze systemy
bezpieczeństwa NATO i UE.
11. Struktura, miejsce i zadania MW w systemie bezpieczeństwa państwa.
12. Nowe środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego (nowe szanse, wyzwania
i zagrożenia).
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dr Jerzy BOJKO
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Morskie teorie geopolityczne
Problemy globalizacji
Sytuacja polityczno-militarna w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej
Polityka państw UE dotycząca zagrożeń asymetrycznych.
Uwarunkowania historyczne i aktualna polityka społeczna RP w zakresie
bezpieczeństwa społecznego
Zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa społeczności
lokalnych - bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, migracje zarobkowe
Zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa społeczności
lokalnych – przestępczość pospolita, patologie społeczne
Rola administracji publicznej i instytucji bezpieczeństwa narodowego w
utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego

dr Mirosław CHMIELIŃSKI
1. Bezpieczeństwo podczas transportu lądowego i morskiego ładunków
niebezpiecznych
2. Bezpieczeństwo morskiego ładunków ponadgabarytowych.
3. Wpływ współczesnych zagrożeń na bezpieczeństwo baz i portów morskich
4. Problem nielegalnego posiadania broni w wymiarze społecznym i prawnym
5. Przesłanki wydawania prawa do broni
6. Bezpieczeństwo konwojów z bronią i amunicją
7. Wpływ wypadków z bronią i amunicją i materiałami wybuchowymi na
poczucie bezpieczeństwa społecznego.
8. Bezpieczeństwo użycia broni czarnoprochowej podczas imprez masowych.
9. Uwarunkowania bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów podlegających
obowiązkowej ochronie.
10. Ochrona obiektów wojskowych przed zagrożeniami dywersyjnymi.
11. Wpływ edukacji i promocji bezpieczeństwa na poziom zagrożeń
12. Internet jako źródło zaopatrzenia w materiały niebezpieczne.
13. Kontrola w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
14. Działalność Staży Pożarnej i jej rola w systemie zarządzania kryzysowego
powiatu.
15. Bezpieczeństwo imprez motoryzacyjnych jako widowiska sportowego na
terenie Trójmiasta.
16. Wpływ działalności gangów motocyklowych na bezpieczeństwo.
17. Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie np. OPENER w Gdyni
18. Przestępczość samochodowa w Polsce.
19. Rola i miejsce policji przy zwalczaniu terroryzmu w Polsce.
20. Nowe wyzwania dla Straży Granicznej w aspekcie materiałów wybuchowych.
21. Nowe wyzwania dla Służby Celnej w aspekcie materiałów wybuchowych.
22. Transport drogowy i magazynowanie materiałów niebezpiecznych w
przedsiębiorstwie chemicznym
23. Analiza i ocena skuteczności organizacji działań Straży Miejskiej

dr Wojciech DREWEK
1.
2.
3.
4.
5.

Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych.
Bezpieczeństwo w infrastrukturze transportu lądowego.
Elementy bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.
Bezpieczeństwo w infrastrukturze magazynowej.
Świadczenia rzeczowe i osobowe na rzecz obronności.

dr inż. Artur CYWIŃSKI
1.
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3.

Bezpieczeństwo transportu i eksploatacji materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w aspekcie użycia materiałów
wybuchowych.
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych związanych z użyciem materiałów
wybuchowych i niebezpiecznych.

dr inż. Jacek FABISIAK
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12.

13.
14.

Ochrona środowiska morskiego.
Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwach.
Zagrożenia ekologiczne i społeczne.
Bezpieczeństwo jądrowe, chemiczne i biologiczne państwa.
Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne współczesnego świata oraz
przeciwdziałanie ich skutkom.
Zagrożenie terroryzmem w skali globalnej i lokalnej (terroryzm biologiczny ,
chemiczny, nuklearny i radiologiczny).
Zagrożenie atakami terrorystycznymi infrastruktury technicznej (budowlanej,
hydrotechnicznej, instalacji i zbiorników z substancjami niebezpiecznymi).
Zarządzanie kryzysowe w sytuacji katastrof.
Zapobieganie katastrofom i likwidacja ich skutków.
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony wobec współczesnych zagrożeń
i wyzwań dla bezpieczeństwa.
Zagrożenia imprez masowych.
Rola i współdziałanie służb państwowych (wydziały zarządzania kryzysowego
różnych szczebli, policja, straż pożarna, wojsko, służby ratownicze itp.) w
stanach nadzwyczajnych.
Współpraca i przeciwdziałanie w sytuacjach zagrożeń.
Możliwości taktyczno-techniczne sił i środków do zapobiegania zagrożeniom
i likwidacji skutków zagrożeń.

dr Katarzyna KARWACKA
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8.

Ochrona infrastruktury krytycznej.
Zarządzanie infrastrukturą krytyczną.
Klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, awarie techniczne.
Ocena ryzyka występowania zagrożeń funkcjonowania infrastruktury
krytycznej.
Zarządzanie kryzysowe.
Bezpieczeństwo wewnętrzne.
Cyberbezpieczeństwo
Bezpieczeństwo energetyczne

dr Stefan KOWALSKI
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Problematyka związana z gospodarką morską państw europejskich.
Geografia regionalna Europy.
Geografia polityczna i gospodarcza państw europejskich.
Bezpieczeństwo narodowe, system obronny państwa, obrona terytorialna.
Problematyka związana z lotnictwem wojskowym i cywilnym.

dr Jerzy KUPIŃSKI
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Pozyskiwanie środków w ramach projektów Unii Europejskiej.
Diagnoza funkcjonowania organizacji w gospodarce morskiej i administracji
publicznej.
Rozwój regionów.
Zarządzanie kryzysowe.
Problemy bezpieczeństwa organizacji.
Zarządzanie ryzykiem projektowym

dr Mateusz ŁASKI
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Delimitacja obszarów morskich
Status prawny wód historycznych
Rozwiązywanie sporów w Międzynarodowym prawie morza
Wybrane zagadnienia Międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych
Terytorium w prawie międzynarodowym
Rozwiązywanie sporów w prawie międzynarodowym
Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i formalnego

dr Piotr LIZAKOWSKI
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Podstawy prawne bezpieczeństwa publicznego.
Praktyka funkcjonowania instytucji publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo.
Zagadnienia związane analizą systemu bezpieczeństwa publicznego.
Bezpieczeństwo zdrowotne (m. in. podmioty, odpowiedzialność, finansowanie).
Finansowanie podmiotów bezpieczeństwa publicznego.
Ekonomiczne aspekty sytemu bezpieczeństwa publicznego.
Efektywność i skuteczność systemu bezpieczeństwa publicznego.
Potencjał oraz struktura organizacyjno-funkcjonalna podmiotów systemu
bezpieczeństwa publicznego.
Ocena i uwarunkowania funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego.
Dokumenty strategiczne w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym.
Współdziałanie podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz bezpieczeństwa.
Wybrane aspekty prawa obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Zagadnienia prawa karnego materialnego.

dr Edyta ŁOŃSKA
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Zanieczyszczenie środowiska morskiego ze szczególnym uwzględnieniem Morza
Bałtyckiego
System bezpieczeństwa ekologicznego państwa
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
Przełowienie ryb w Bałtyku
Zagrożenia dla środowiska morskiego wynikające z nadmiernej eksploatacji
zasobów
Polityka ekologiczna państwa a system bezpieczeństwa ekologicznego

dr Rafał MIĘTKIEWICZ
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Bezpieczeństwo morskie.
Terroryzm.
Zagrożenia asymetryczne.
Współczesne konflikty zbrojne.

dr Jarosław MICHALAK
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Ratownictwo.
Klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, awarie techniczne.
Transport substancji niebezpiecznych.
Ochrona środowiska.
Broń masowego rażenia – ochrona ludności.
Odnawialne źródła energii.
Imprezy masowe – zagrożenia
Zagrożenie terroryzmem w skali globalnej i lokalnej (terroryzm biologiczny ,
chemiczny, nuklearny i radiologiczny).
Zagrożenie atakami terrorystycznymi infrastruktury technicznej (budowlanej,
hydrotechnicznej, instalacji i zbiorników z substancjami niebezpiecznymi).
Zarządzanie kryzysowe w sytuacji katastrof.
Zapobieganie katastrofom i likwidacja ich skutków.
Rola i współdziałanie służb państwowych (wydziały zarządzania kryzysowego
różnych szczebli, policja, straż pożarna, wojsko, służby ratownicze itp.) w
stanach nadzwyczajnych.
Współpraca i przeciwdziałanie w sytuacjach zagrożeń.
Możliwości taktyczno-techniczne sił i środków do zapobiegania zagrożeniom
i likwidacji skutków zagrożeń.

dr Anna MILER
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Międzynarodowa praktyka przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
dotyczącym struktur państwowych (Karta Narodów Zjednoczonych, rezolucje
dotyczące operacji pokojowych, prawne aspekty operacji pokojowych).
Wielonarodowe siły pokojowe jako narzędzie społeczności międzynarodowej
w walce ze stabilizacją bezpieczeństwa regionalnego (operacje pokojowe ONZ,
NATO, UE, OBWE, WNP).
Funkcjonowanie struktur państwowych jako czynnik stabilizacji
bezpieczeństwa (uwarunkowania bezpieczeństwa struktur państwa, system
bezpieczeństwa państwa).
Współpraca cywilno-wojskowa w ramach działań sił pokojowych (prawne
podstawy współpracy cywilno-wojskowej, teoretyczne przesłanki współpracy
cywilno-wojskowej, dotychczasowa praktyka współpracy cywilno-wojskowej).

dr Marian MORAWSKI
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Bezpieczeństwo regionów gospodarczych świata.
Polityka gospodarcza Europy Wschodniej.
Polityka gospodarcza państw Grupy Wyszehrackiej.
Bezpieczeństwo gospodarki światowej.
Gospodarka państw rejonu Morza Bałtyckiego.
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.

dr Alicja MROZOWSKA
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Bezpieczeństwo transportu morskiego.
Wymiana informacji dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.
System Zarządzania Bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach żeglugowych.
Rola i znaczenie Kodeksu ISPS dla poprawy poziomu ochrony na statkach
i obiektach portowych
Platformy morskie - ochrona i bezpieczeństwo eksploatacji.
Kodeks ISM.

dr Karol SŁOWI
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Bezpieczeństwo międzynarodowe w XX i XXI wieku.
Komunikacja społeczna.
Media w sytuacji kryzysowej.
Zarządzanie kryzysowe.
Marketing polityczny.
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych.

dr Tomasz SOBCZYŃSKI
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Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym.
Audyt i certyfikacja systemów informacyjnych.
Bezpieczeństwo w internecie.
Ochrona danych osobowych.
Bezpieczeństwo a nowe technologie teleinformatyczne.
Cyberbezpieczeństwo.
Ochrona informacji niejawnych

dr Wojciech SOKOŁOWSKI
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Informatyzacja administracji publicznej.
Ryzyko i prognozowanie w bezpieczeństwie.
Logistyka przedsiębiorstw.
System zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP.
Infrastruktura logistyczna.
Media w komunikacji społecznej.

dr Ryszard SULĘTA
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Zarządzanie kryzysowe na szczeblach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim.
Oceny ryzyka w systemie zarządzania kryzysowego.
Zagrożenia cywilizacyjne, katastrofy naturalne w aspekcie zarządzania
kryzysowego.
Administracja rządowa i samorządowa w systemie zarządzania kryzysowego.
System odbudowy po katastrofach naturalnych spowodowanych działalnością
człowieka.

dr Radosław TYŚLEWICZ
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Współpraca cywilno - wojskowa (w kraju, w ramach art. V, na misjach poza
granicami kraju)
Międzynarodowe misje stabilizacyjne – działania nie kinetyczne
Zastosowanie teorii ekonomicznych w działaniach stabilizacyjnych
Bezpieczeństwo morskie państwa (bezp. portów i wód litoralnych)
Lekkie Szybkie Jednostki Nawodne
Ekstremizm ekologiczny.

dr Teresa USEWICZ
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Środowisko bezpieczeństw a UE – wyzwania i zagrożenia w obszarze
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej.
Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE – uregulowania prawne
i Organizacyjne.
Historia działań integracyjnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE – zarys historii działań
integracyjnych w tym obszarze, ramy prawne i organizacyjne.
Zagadnienia związane ze strategią bezpieczeństwa narodowego.
Bezpieczeństwo europejskie i jego elementy składowe – Sojusz Północnoatlantycki,
Unia Europejska, strategiczna obecność USA na kontynencie europejskim).

dr Alicja ŻUKOWSKA
Ogólna charakterystyka regulacji prawnych bezpieczeństwa
wewnętrznego/narodowego.
2. Regulacje unijne w zakresie zarządzania kryzysowego.
3. Prawa człowieka i obywatela w systemie uniwersalnym, w prawie UE i prawie
polskim.
4. Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa (funkcje państwa w zakresie
bezpieczeństwa).
5. System gotowości cywilnej.
6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny jako przesłanki ograniczeń praw
i wolności jednostki.
7. Bezpieczeństwo ekologiczne Polski – aspekty prawne.
8. Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski – aspekty prawne.
9. Kompetencje organów administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa
wewnętrznego.
10. Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP.
11. Obywatel w sytuacjach reżimów specjalnych.
12. Prawne aspekty obrony cywilnej.
1.

