prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
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Polityka bezpieczeństwa Polski w okresie międzywojennym
Bezpieczeństwo morskiej granicy Polski w okresie międzywojennym
Polityka bezpieczeństwa Polski w pierwszych latach powojennych – do 1955 r.
Bezpieczeństwo morskie Polski w pierwszych latach powojennych – do 1955 r.
Polityka bezpieczeństwa Polski w okresie układu warszawskiego
Bezpieczeństwo morskie Polski w okresie układu warszawskiego
Polityka bezpieczeństwa Polski w okresie przejściowym -1991-1999
Bezpieczeństwo morskie Polski w okresie przejściowym – 1991-1999
Sytuacja polityczno-militarna w Europie w okresie międzywojennym
a zagrożenie bezpieczeństwa państwa
Sytuacja polityczno-militarna w Europie w okresie zimnej wojny
Edukacja dla bezpieczeństwa w Polsce w okresie międzywojennym
Edukacja dla bezpieczeństwa w Polsce w okresie zimnej wojny
Edukacja dla bezpieczeństwa w Polsce współcześnie

prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gospodarka rynkowa (mikro i makro).
Działalność rynkowa podmiotów gospodarczych.
Gospodarka i administracja morska.
Eurologistyka.
Logistyka sytuacji kryzysowych.
Zarządzanie kryzysowe.

prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bezpieczeństwo na morzu (bezpieczeństwo morskie państwa, bezpieczeństwo
morskie).
Teoria sił morskich (jej elementy, planowanie, rozbudowa i wykorzystanie).
Strategie morskie.
Historia morskiej sztuki wojennej a współczesność.
Prawo morza w zabezpieczeniu działalności sił morskich.
Bezpieczeństwo infrastruktury morskiej i portowej.
Gospodarka morska.

prof. dr hab. Krzysztof ROKICIŃSKI
1.
2.
3.
4.

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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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
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.
7. Działania połączone i wielonarodowe.
8. Transport wojsk do rejonów działań.
9. Sztuka operacyjna sił morskich, taktyka działań sił morskich
10. Stosunki polsko-niemieckie.
11. Współpraca wojskowa państw europejskich.
12. Współpraca cywilno-wojskowa.
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2.
3.
4.
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6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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.

2.

3.

4.

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)
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)
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (zbrodnie
wojenne, ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, agresja, zasady
podejmowania działań przy użyciu siły, ochrona dóbr kultury, wojna na
morzu)
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.
2.
3.
4.

Polska gospodarka i administracja morska.
Współczesne przemysły morskie: przemysł stoczniowy, żegluga morska,
morskie środki transportowe, marynarski rynek pracy, porty morskie.
Eksploatacja zasobów morza: rybołówstwo morskie, górnictwo morskie,
energetyka morska.
Zarządzanie systemami logistycznymi: zaopatrzenie, produkcja, transport,
magazynowanie, dystrybucja.

dr hab. Dela Piotr, prof. AMW
1. Bezpieczeństwa informacyjne
2. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
3. Militaryzacja cyberprzestrzeni

4. Systemy teleinformatyczne
5. Prognozowanie zagrożeń
6. Zarzadzanie ryzykiem

dr hab. Jacek FABISIAK, prof. AMW
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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 hab. Kępka Paweł, prof. AMW
1.
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Zarządzanie kryzysowe
Infrastruktura krytyczna państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem
Systemy ratownicze i wspomagające
Systemy ochronne państwa

6.

Metody oceny ryzyka

7.

Zarządzanie ryzykiem

8.

Bezpieczeństwo procesowe

9.

Ochrona ludności w stanach zagrożeń

10. Modelowanie zagrożeń
11. Bezpieczeństwo pożarowe
12. Systemy informacji przestrzennej w bezpieczeństwie

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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2.
3.
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5.

Bezpieczeństwo danych.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w społeczeństwach informacyjnych.
Bezpieczeństwo teleinformatycznej infrastruktury krytycznej.
Informacyjne systemy bezpieczeństwa.
Zarządzanie kryzysowe.

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

dr hab. Jarosław MICHALAK, prof. AMW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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13.

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.

14. Możliwości taktyczno-techniczne sił i środków do zapobiegania zagrożeniom
i likwidacji skutków zagrożeń.

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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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.
Wojskowe organy ochrony porządku prawnego.

dr hab. Marta SZUNIEWICZ-STĘPIEŃ, prof. AMW
1.
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3.
4.
5.

Ochrona praw człowieka a bezpieczeństwo państwa.
Poszanowanie praw i wolności jednostki jako element bezpieczeństwa
osobistego jednostki.
Przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego w konfliktach
zbrojnych.
Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego.
Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego - zagadnienia
prawne.

dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW
1.
2.
3.

Ekonomia (budżetowanie, inflacja, bezrobocie i inne problemy
makroekonomiczne). Polityka gospodarcza.
Ekonomia sektora publicznego.
Dyscyplina finansów publicznych. Kontrola finansów publicznych.

4.
5.
6.
7.
8.

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
Współczesne zagrożenia terrorystyczne z uwzględnieniem FTF (foreign terrorist
fighters).
2. 2Państwa dysfunkcyjne i zagrożenia wynikające z ich dysfunkcyjnościprzestępczość zorganizowana, terroryzm, piractwo morskie itp.
3. Bezpieczeństwo transportu morskiego z uwzględnieniem transportu
strategicznego.
4. Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej – porty, platformy
wiertnicze, farmy wiatrowe.
5. Działania Unii Europejskiej w zakresie ochrony granic zewnętrznych
z uwzględnieniem granic morskich i nielegalnej migracji.
6. Działania Unii Europejskiej w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa regionu,
np.: operacje UE.
7. Demograficzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
8. Wybrane zagadnienie z zakresu reagowania kryzysowego w powiązaniu
z zagrożeniami terrorystycznymi.
9. Międzynarodowe stosunki polityczne w obszarze Afryki Północnej i Bliskiego
Wschodu.
10. Tematy zaproponowane przez studentów w szeroko rozumianej tematyce
stosunków międzynarodowych po uprzednim omówieniu.
1.

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).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

dr Martyna BARTKOWSKA -DĄBROWSKA
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
Koncepcje i działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego
Bezpieczeństwo społeczne
Rozwój i powstanie społeczeństw informacyjnego
Standardy i technologie telepracy
Zarządzanie kryzysowe
Infrastruktura krytyczna
Systemy reagowania kryzysowego
Ocena ryzyka i prognozowanie w bezpieczeństwie
Zarządzanie sytuację kryzysową w kraju
Ochrona ludności na wypadek ka
Rola środków masowego przekazu w zarządzaniu kryzysowym

dr ELENI DANIILOUDI-ZIELIŃSKA
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Problematyka związana z bezpieczeństwem społecznym.
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Problematyka związana z bezpieczeństwem wewnętrznym UE
Rola międzynarodowych organizacji w kształtowaniu bezpieczeństwa.
Problematyka związana ze strategią bezpieczeństwa narodowego
Zagadnienia związane z instytucjami bezpieczeństwa państwa.

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 Marcin FITAS
1.
2.
3.
4.

5.

Misje zagraniczne Polskich Kontyngentów Policyjnych w działalności na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju w rejonach nieustabilizowanych.
Działalność Policji i innych instytucji mająca na celu zapewnienie
bezpieczeństwa człowieka w środowisku lokalnym.
Rola, znaczenie analizy kryminalnej oraz jej wpływ na proces wykrywczy.
Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia, jego znaczenie dla wyników
postępowania przygotowawczego zmierzającego do zatrzymania sprawców
przestępstwa.
Bezpieczeństwo uczestników w ruchu drogowym.

dr Krzysztof GAWRYSIAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geografia bezpieczeństwa państw Regionu Środkowoeuropejskiego
Geografia bezpieczeństwa państw Regionu Morza Bałtyckiego
Bezpieczeństwo morskie państwa
Siły morskie RP - działania i kierunki rozwojowe
Podwodne i nawodne pojazdy bezzałogowe
Zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą i organizacyjne uczenie się
w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

dr MAŁGORZATA GĄSIOR
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa na morzu – zagrożenia asymetryczne
(terroryzm, nielegalna migracja, przestępczość zorganizowana, proliferacja
broni masowego rażenia)
Operacje reagowania kryzysowego Unii Europejskiej (ze szczególnym
uwzględnieniem operacji morskich)
Problematyka Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
Dysfunkcyjność państwa i jej skutki dla bezpieczeństwa
Terroryzm międzynarodowy
Piractwo morskie
Procesy migracyjne w Europie i na świecie
Współczesne konflikty zbrojne

dr Robert JANCZEWSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cyberprzestrzeń
cyberbezpieczeństwo
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Cybernetyczny wymiar walki
Działania w cyberprzestrzeni
Współczesne technologie informacyjne
Zarządzanie środowiskiem cybernetycznym
Procesy informacyjne
Zarządzanie procesami informacyjnymi
Społeczeństwo informacyjne
Zarzadzanie środowiskiem teleinformatycznym
Komputerowe wspomaganie zarządzania i dowodzenia
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Łączność i informatyka
Walka elektroniczna

dr Tomasz KOSTECKI
Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
Koncepcje i działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa
3. Zagorzenia w przestrzenni publicznej
4. Bezpieczeństwo społeczne
5. Rozwój i powstanie społeczeństwa informacyjnego
6. Zarządzanie kryzysowe
7. Infrastruktura krytyczna
8. Systemy reagowania kryzysowego
9. Technologiczne wsparcie systemów bezpieczeństwa
10. Zarządzanie sytuacją kryzysową w kraju
11. Ochrona ludności w obliczu zagrożeń naturalnych
12. Rola środków masowego przekazu w zarządzaniu kryzysowym
1.
2.

dr Stefan KOWALSKI
1.
2.
3.
4.
5.

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 Piotr LIZAKOWSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Praktyka funkcjonowania instytucji publicznych i niepublicznych.
Bezpieczeństwo lokalne (szczebel gminy, powiatu i województwa).
Bezpieczeństwo zdrowotne.
Bezpieczeństwo ekologiczne.
Prawne podstawy bezpieczeństwa.
Zagadnienia związane prawem karnym materialnym i procesowym (przestępstwa,
wykroczenia, kary i polityka karna, kryminologia i kryminalistyka).

Finansowanie systemu bezpieczeństwa publicznego.
Ekonomiczne aspekty systemu bezpieczeństwa publicznego.
Potencjał oraz struktura organizacyjno-funkcjonalna podmiotów systemu
bezpieczeństwa publicznego.
10. Ocena i uwarunkowania funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego.
11. Dokumenty strategiczne w zarzadzaniu bezpieczeństwem publicznym.
12. Współdziałanie podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz bezpieczeństwa.
7.
8.
9.

dr Mateusz ŁASKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 Edyta ŁOŃSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w działaniach na rzecz bezpieczeństwa
i obronności na morzu
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa na morzach i oceanach
Rozwój działalności na polskich obszarach morskich i ich wpływ na
bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych drogą morską
Bezpieczeństwo infrastruktury morskiej
Siły zbrojne w bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo morskie państwa.

dr Anna MILER
1.

2.

3.

4.

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
1.
2.
3.
4.
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6.
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Rola ponadnarodowych korporacji w gospodarce światowej
Znaczenie eurorynków (eurowalutowych, euroakcji, euroobligacji) w polityce
zadłużenia zagranicznego
Kryzysy walutowe i finansowe: mechanizm, skutki, zapobieganie.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec współczesnych kryzysów
walutowych
Rola Banku Światowego i międzynarodowych banków rozwoju we wzroście
gospodarczym wyłaniających się gospodarek rynkowych
Polityka OPEC i światowy rynek ropy naftowej
Światowa Organizacja Handlu (WTO) i liberalizacja obrotów w sferze realnej
Międzynarodowy Fundusz Walutowy w sferze finansowej świata
Polityka promowania wzrostu (polityka strukturalna, polityka konkurencji)
w UE
Pozycja i znaczenie Europejskiego Banku Centralnego,
„Socjalna Europa” –koordynacja polityki zatrudnienia i polityki społecznej
Traktat z Maastricht i jego konsekwencje dla polityki gospodarczej krajów
członkowskich
Analiza źródeł ryzyka na rynku bankowym oraz metody przeciwdziałania
kryzysom finansowym.
Globalny kryzys finansowy i bankowy 2007-2009 i jego skutki.
Bankowość w Unii Europejskiej, USA i na rynku globalnym
Uwarunkowania rozwoju i rola rynków finansowych na świecie.
Ewolucja produktów i usług bankowych na rynku globalnym
Problematyka zaufania na rynku bankowym.

dr Alicja MROZOWSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zarządzanie bezpieczna eksploatacją jednostek morskich.
Bezpieczeństwo wydobycia surowców energetycznych spod dna morskiego
Morska energetyka wiatrowa.
Bezpieczeństwo portów morskich
Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury
Systemy zarządzania bezpieczeństwem
Systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz
ochroną środowiska.

dr Karol SŁOWI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

dr Adam STOJAŁOWSKI
1.
2.
3.
4.

Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
Bezpieczeństwo systemów wirtualizacji
Cyberzagrożenia
Systemy ochrony przed kodem złośliwym

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

Informatyzacja administracji publicznej.
Ryzyko i prognozowanie w bezpieczeństwie.
Logistyka przedsiębiorstw.
System zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP.
Infrastruktura logistyczna.
Zapory sieciowe nowej generacji

dr Ryszard SULĘTA
1.
2.
3.

Zarządzanie kryzysowe na szczeblach: gminnym, powiatowym,
wojewódzkim.
Oceny ryzyka w systemie zarządzania kryzysowego.
Zagrożenia cywilizacyjne, katastrofy naturalne w aspekcie zarządzania
kryzysowego.

4.
5.

Administracja rządowa i samorządowa w systemie zarządzania kryzysowego
System odbudowy po katastrofach naturalnych spowodowanych
działalnością człowieka.

dr Jakub SYTA
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3.
4.
5.
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8.

Bezpieczeństwo procesów operacyjnych i IT u Operatorów Usług Kluczowych
Monitorowanie i reagowanie na cyberincydenty
Organizacja i zarządzanie zespołami cyberbezpieczeństwa
Narzędzia i techniki stosowane przez zespoły cyberbezpieczeństwa
Analiza zaawansowanych cyberincydentó
Narzędzia i techniki stosowane przez cyberprzestępców
Usługi profesjonalne w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem
Cyberbezpieczeństwo w przestrzeni kosmicznej

dr Andrzej TAŁUĆ
1.
2.
3.
4.
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6.

Migracja jako element wojny hybrydowej
Perspektywy współpracy Straży Granicznej i Wojsk Obrony Terytorialnej
Zagrożenia wywiadowcze wschodniej granicy RP na tle przestępczości
granicznej
Korupcja – konsekwencje dla bezpieczeństwa granicznego RP
OSINT – możliwości i zagrożenia
Wykorzystanie „False flag” w działaniach militarnych i wywiadowczych

dr Radosław TYŚLEWICZ
1.
2.
3.
4.
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6.

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
1.
2.
3.
4.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym w UE.
Zagadnienia związane ze Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa UE.
Sojusz Północnoatlantycki i jego znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego.
Polska polityka bezpieczeństwa i obrony.

dr inż. Marcin ZIĘCINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wsparcie działań sił morskich w kraju i poza jego granicami
Wsparcie przez państwo-gospodarza
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw
Systemy informatyczne w logistyce
Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce
Systemy automatycznej identyfikacji

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.

