
LP. NAZWISKO I IMIĘ STOPIEŃ TYTUŁ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA STUDIACH I STOPNIA OBSZARY BADAŃ/INNE PROPOZYCJE TEMATÓW NA STUDIACH I STOPNIA TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA STUDIACH II STOPNIA OBSZARY BADAŃ/INNE PROPOZYCJE TEMATÓW NA STUDIACH II STOPNIA

1. System bezpieczeństwa imprezy masowej na wybranym przykładzie. 1. System bezpieczeństwa imprezy masowej na wybranym przykładzie. Ratownictwo, ewakuacja masowa, inne uzgodnione z promotorem.

2. Smart City w systemie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. 2. Organizacja systemu ochrony ludności na przykładzie wybranej jednostki terytorialnej.

3. Organizacja ewakuacji masowej na przykładzie wybranej jednostki terytorialnej. 3. Smart City w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego wybranej jednostki terytorialnej.

4. System ratownictwa na przykładzie wybranej jednostki terytorialne.

5. Ciągłość działania społeczności lokalnej na przykładzie wybranej jednostki terytorialnej.

 1. Analiza wybranych organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa społecznego.
1. Analiza wybranych zagrożeń cywilizacyjnych i ich wpływ na bezpieczeństwo społeczne na przykładzie wybranych 

krajów UE. 

 2. Rola podmiotów ratowniczych przy zwalczaniu zagrożeń powodziowych na terenie wybranego 

powiatu.
2. Analiza porównawcza systemu zarządzania kryzysowego na terenie wybranych województw.

 3. Rola wybranych organizacji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie 

powiatu/ województwa.

3.Analiza systemu zarządzania kryzysowego w kontekście zagrożeń powodziowych na przykładzie wybranego 

województwa.

 4.Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej w ujęciu praktycznym na przykładzie województwa/ powiatu.

5. Rola podmiotów ratowniczych przy zwalczaniu zagrożeń powodziowych na terenie wybranego powiatu.

1. Analiza porównawcza planów zarządzania kryzysowego. 1. Przygotowanie operacyjne powiatu do organizacji działań ratowniczych.

2. Wykorzystanie metod programowania sieciowego w zagadnieniach bezpieczeństwa. 2. Analiza komunikacji w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu samorzadowym.

3. Ocena ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska pracy. 3. Przygotowanie operacyjne województwa do organizacji działań ratowniczych.

4. Analiza wybranych metod szacowanie ryzyka na przykładzie stanowiska pracy. 

5. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa.

1. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na obszarze powiatu/województwa (wybranego) w 

oparciu o analizę zagrożeń (wybranych) i ich hierarchizację.

1. Wykorzystanie nowych technik i narzędzi (wybranych) na potrzeby procesu wspomagania decyzji na przykładzie 

(wybranym)”.

2. Społeczna akceptowalność ryzyka i jej rola w ocenie ryzyka na przykładzie zagrożeń (wybranych) 

na obszarze powiatu (wybranego).
2. Bezpieczeństwo elektrowni atomowych w aspekcie analizy i oceny zagrożeń radiacyjnych”.

3. Ocena (wybranych) zagrożeń na terenie powiatu/województwa (wybranego) w oparciu o 

statystyczną analizę danych ze zdarzeń historycznych.

3. Metody modelowania skutków zagrożeń radiacyjnych związanych z przewozem i magazynowaniem materiałów 

promieniotwórczych”.

4. Brudna bomba’ – realne zagrożenie dla polskiego społeczeństwa, czy narzędzie walki psychologicznej?”

5. Wykorzystanie metod matrycowych na potrzeby procesu zarządzania kryzysowego na (wybranym) przykładzie”.

1. Ochrona infrastruktury krytycznej. 1. Koncepcja ochrony infrastruktury krytycznej dla społeczności lokalnej.

2. Obiekty kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. 2. Model ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

3. Obiekty kluczowe dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej. 3. Ochrona infrastruktury krytycznej na świecie.

4. Krytyczne aspekty infrastruktury kluczowej dla bezpieczeństwa. 4. Ochrona infrastruktury krytycznej w świetle przepisów prawa.

5. Praktyczne problemy ochrony infrastruktury krytycznej.

1. Możliwość wykorzystania danych gromadzonych przez służby i straże powiatowe na potrzeby 

tworzenia map zagrożeń lub ryzyka.

2. Możliwość wykorzystania danych BDOT500 na potrzeby tworzenia map zagrożeń lub ryzyka.

3. Możliwość wykorzystania danych BDOT10k na potrzeby tworzenia map zagrożeń lub ryzyka.

4. Analiza możliwości wykorzystania produktów ISOK przez powiatowy zespół zarządzania 

kryzysowego.

5. Systemy informowania ludności o zagrożeniach charakterystyka i możliwości.

1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa (analiza i opis jednego lub grupy zagrożeń i ich wpływu na bezpieczeństwo).
1. Zagrożenia i ochrona elementów infrastruktury krytycznej (na przykładzie wybranego elementu systemów 

infrastruktury krytycznej).

2. Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa (ujęcie podmiotowe, przedmiotowe;  globalne, regionalne, krajowe, 

itp.) oraz polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (założenia, strategie, koncepcje).

2. Bezpieczeństwo militarne w aspekcie narodowym i międzynarodowym (zagrożenia militarne, współczesne 

uwarunkowania, strategie i założenia, potencjał).

3. Systemy bezpieczeństwa w Polsce (system kierowania bezpieczeństwem, system obronny państwa; system 

ochronny państwa; system bezpieczeństwa i porządku publicznego; system zarządzania kryzysowego, system 

ochrony ludności, system bezpieczeństwa powszechnego).

3. Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (przeznaczenie, funkcje, zadania; 

potencjał narodowy, UE i NATO; udział w operacjach poza granicami kraju, doświadczenia; konflikty, operacje 

pokojowe, stabilizacyjne – doświadczenia).

4. Służby, straże i inspekcje w zakresie bezpieczeństwa (analiza i opis sił i środków bezpieczeństwa np.: Policja, 

Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, itp.).

5. Organizacja i funkcjonowanie zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności 

(na przykładzie wybranej gminy, powiatu lub województwa).

1. Przewóz ładunków niebezpiecznych transportem (np. samochodowym, kolejowym, morskim, 

śródlądowym) na przykładzie przedsiębiorstwa …. .
1.  Rola administracji samorządowej w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie (powiatu, miasta, gminy). 1.   Ocena poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. w gminie, powiecie).

2.  Zapewnienie bezpiecznego przewozu ładunków ponadgabarytowych na przykładzie firmy … 2.  Bezpieczeństwo energetyczne RP. 2.  Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem w polskich portach lotniczych w świetle obowiązujących procedur.

3. Logistyczne zabezpieczenie imprez masowych na przykładzie wybranego miasta/gminy .
3.  Ocena logistycznego zabezpieczenia polskiego komponentu straży pożarnej podczas akcji gaśniczej na terenie 

Szwecji.
3.   Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu samochodowego.

4. Bezpieczeństwo zdrowotne ludności na przykładzie wybranego powiatu/miasta. 4.  Udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych w XX i XXI w. 4.  Obecny stan i perspektywa rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

1. Samorząd w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych na przykładzie 

gminy/powiatu.

1. Makrosystem zapobiegania przestępczosci i patologicznych zachowań w procesie zapewniania bezpieczeństwa 

społeczności lokalnej na przykładzie wybrajej gminy/powiatu/miasta.
1. Profilaktyka w Rządowych programach przeciwdziałania korupcji w Polsce w latach 2014 ÷ 2019 .

2. Zwalczanie i przeciwdziałanie korupcji w Polsce.  2. Policja w procesie zabezpieczenia obchodów 100-lecia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jako narzędzie kształtowania bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni na 

przykładzie miasta/gminy.

3. Ochrona infrastruktury kluczowej dla funkcjonowania powiatu/gminy. 
3. Policja i straż miejska w procesie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego w ocenie mieszkańców 

gminy X.
3. Manipulacja mediami a subiektywne pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

4. Patologie społeczne a subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy X. 4. Manipulacja mediami a stany bezpieczeństwa w modelu Daniela Freya.

5. Migracje jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu społeczności lokalnych na przykładzie miasta/gminy X - mit 

czy rzeczywistość.

5. Manipulacja mediami a zagrożenia wynikające z migracji w oczach społeczeństwa lokalnego na przykładzie 

miasta/gminy/powiatu.

1. Systemy międzynarodowej pomocy ratowniczej i humanitarnej. 1. Funkcjonowanie Obrony Cywilnej Kraju i perspektywy jej rozwoju.

2. Organizacja działań ratowniczych w sytuacji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i 

nyklearnych.

2. Analiza duplikacji i luk systemowych treści planów zarządzania kryzysowego w świetle innych planów istotnych 

dla bezpieczeństwa na poziomie powiatu/województwa/kraju.

3. Planowanie cywilne jako funkcja systemu zarządzania kryzysowego. 3. Wojewódzki system ostrzegania i alarmowania - perspektywy rozwoju.

4. Zarządzanie kryzysowe w wymiarze międzynarodowym - perspektywa globalna/regionalna.

5. Poziom przygotowania podmiotów ratowniczych do działań w warunkach zagrożenia niebezpiecznymi 

czynnikami chemicznymi, biologicznymi i radiacyjnymi.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w lokalnym systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie 

(wybranej gminy).
1. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w opinii mieszkańców (wybranej gminy).

2. Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w (np. zapobieganiu przemocy w rodzinie; 

ratownictwie, górskim, wodnym; bezpieczeństwie w ruchu drogowym; zarządzaniu kryzysowym) 

na przykładzie (wybranej gminy/powiatu/województwa).

2. Policja w budowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej na przykładzie (wybranej 

gminy/powiatu/województwa lub wybranej jednostki organizacyjnej Policji).

3. Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych. 3. Przestępczość stadionowa jako jedna z form przestępczości zorganizowanej.

4. Wpływ społecznych kampanii medialnych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

1. Ocena ryzyka wybranego obiektu infrastruktury krytycznej. 1. Analiza wpływu społeczneństwa na postrzeganie wybranych zagrożeń.

2. Analiza porównawcza metod oceny ryzyka na przykładzie wybranej jednostki administracyjnej. 2. Czynniki systemowe - analiza porównawcza.

3. Koncepcja modelu oceny zagrożenia powodziowego w wybranej gminie. 3. Czynniki suplementowe - analiza porównawcza.

4. Ocena podatności danej społeczności w kontekście zagrożeń na jakie narażona.

5. Ocena czynnikowa poziomu bezpieczeństwa wybranych obiektów infrastruktury krytycznej.

1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. 1. Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego.

2. Ochrona cyberprzestrzeni jako element bezpieczeństwa wewnętznego. 2. Migracje ludności a bezpieczeństwo wewnętrzne.

3. Patologie społeczne zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego. 3. Międzynarodowa przestępczość zorganizowana zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

4. Europejskie bezpieczeństwo ogólne a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

5. Globalizacja a problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

1. Gotowość wybranych jednostek administracji samorządowej na zdarzenie o charakterze 

terrorystycznym.

1. Bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy PSP podczas działań operacyjnych przy zdarzeniach o charakterze 

terrorystycznym.

2. Kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych w kontekście prewencji terrorystycznej. 2. Wykorzystanie elementów systemu ochronnego w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

3. Systemowe ujęcie prewencji terrorystycznej w kontekście doskonalenia systemu bezpieczeństwa 

RP.

3. Funkcjonowanie podsystemów obronno - ochronnych w kontekście efektywności działań ratowniczych podczas 

zdarzeń masowych.

4. Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa w kontekście efektywności zarządzania kryzysowego. 

5. Optymalizacja planów zarządzania kryzysowego w kontekście minimalizacji ryzyka (wybrane zagrożenia).

1. System cichego powiadamiania o zdarzeniu o charakterze terrorystycznym dla obiektów użyteczności publicznej.

2. Zabezpieczenie jednostek penitencjarnych przed wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. 

3. Zmiana sposobów ewakuacji podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Obszary: bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność, zarządzanie kryzysowe, terroryzm, ryzyko operacyjne, system 

penitencjarny, systemy i podsystemy obronno - ochronne RP.

1. Projektowanie rozwiązań organizacyjnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń o 

charakterze masowym.

1. Analiza społecznego wzburzenia wynikającego z występowania zagrożenia (wybranego) na terenie 

powiatu/województwa (wybranego)”.

2. Ocena bezpieczeństwa w powiecie (wybranym) dla wybranych zagrożeń z wykorzystaniem metody profili 

ryzyka”.

1.  Alternatywne źródła pozyskania energii dla Polski.

2.  Wsparcie logistyczne w wybranych akcjach ratowniczych na przykładzie wybranej Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

3.  Wypadek drogowy/kolejowy – postępowania ratownicze.

4.   Analiza zagrożeń terrorystycznych na przykładzie wybranego portu lotniczego.

5.  System zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa/miasta.

6.  Zadania miasta/powiatu w zakresie ochrony lokalnej infrastruktury krytycznej. 5.  Zarządzane bezpieczeństwem ekologicznym.

4. Nowe technologie i innowacje w zakresie bezpieczeństwa (technologie informacyjne i sieciowe; monitorowanie i 

obserwacja oraz ochrona ludności; systemy, platformy i urządzenia z zakresu reagowania kryzysowego).

5.  Logistyczne zabezpieczenie akcji ratowniczych w ratownictwie wodnym.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny (w tym bezpieczeństwo imprez masowych, przestępczość 

kryminalna, przestępczość zorganizowana), bezpieczeństwo powszechne w tym zarządzanie 

kryzysowe, nowe technologie w bezpieczeństwie, zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie, 

terroryzm i ekstremizm.

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny (w tym bezpieczeństwo imprez masowych, przestępczość kryminalna, 

przestępczość zorganizowana), bezpieczeństwo powszechne w tym zarządzanie kryzysowe, nowe technologie w 

bezpieczeństwie, zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie, terroryzm i ekstremizm.

5. Symbole i gesty na polskich stadionach.

4. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb społecznych a bezpieczeństwo wewnętrzne.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe, infrastruktura krytyczna, obronność, systemy 

ochronne RP, 

4. Policja w kształtowaniu (np. bezpieczeństwa w ruchu drogowym; bezpieczeństwa i porządku 

publicznego) na przykładzie (wybranej gminy/powiatu/województwa lub wybranej jednostki 

organizacyjnej Policji).

4. Wpływ wybranych kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury na bezpieczeństwo społeczności 

lokalnej.

4. Efektywne współdziałanie służb podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

4. Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego oraz likwidacja skutków wybranego 

kataklizmu na przykładzie ……

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne UE, systemy ostrzegania i alarmowania.

4. Działanie systemu wczesnego ostrzegania na poziomie powiatu/województwa.

1. Straż gminna/miejska w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych na 

przykładzie Straży Gminnej /Miejskiej w wybranej gminy/miasta.

2. Policja w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

3. Bezpieczeństwo pieszych  uczestników ruchu drogowego na przykładzie gminy/miasta.

4. Metody wyłudzania pieniędzy od osób starszych i ich zwalczanie przez Policję na przykładzie 

miasta/ gminy …..

5. Profilaktyka w procesie zwalczania przestępstw wyłudzania pieniędzy od osób starszych.

6.  Idea bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni w procesie zapewniania bezpieczeństwa na terenie 

dzielnicy/miasta/gminy.

1. Wykorzystanie metod matrycowych na potrzeby procesu wspomagania decyzji w fazie 

reagowania na (wybranym) przykładzie”.

2. Ocena bezpieczeństwa w powiecie (wybranym) dla wybranych zagrożeń z wykorzystaniem 

matrycowych metod oceny ryzyka”.

3. Analiza zagrożeń cybernetycznych dla (wybranego podmiotu/systemu/jednostki 

administracyjnej /infrastruktury krytyczne) w powiecie (wybranym)”.

4. Współpraca KSRG z innymi podmiotami podczas różnego typu zdarzeń.

4. System ratownictwa na przykładzie wybranej jednostki terytorialnej.

4. Analiza zagrożeń radiacyjnych w powiecie (wybranym) w aspekcie przewozu i magazynowania 

materiałów promieniotwórczych.

5. Logistyczne zabezpieczenie ludności w przypadku poważnej awarii sieci wodociągowej na 

przykładzie wybranego miasta.

4. Bezpieczeństwo kibiców piłkarskich. 

Obszary badań: ewakuacja ludzi (z terenów, więzień, szpitali itp.), zwierząt (np. ZOO) i mienia 

(zwłaszcza cennego); współdziałanie ratownicze; bezpieczeństwo w kontekście klęsk żywiołowych; 

koncepcja smart city w bezpieczeństwie wewnętrznym.

1. Zadania podmiotów na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

11 Mariusz Nepelski dr hab.

14 Wojciech Wróblewski dr

13 Tadeusz Terlikowski dr inż.

12 Adrian Bralewski kpt. dr inż.

5 Rafał Wróbel mł. kpt. dr inż.

10 Tomasz Zwęgliński bryg. dr inż.

8 Jan Berny dr

9 Tadeusz Kęsoń dr

7 Grzegorz Sobolewski dr hab.

6 Wiktor Gawroński mł. bryg. dr inż.

1 Paweł Gromek st. kpt.
dr hab. 

inż

2 Monika Tryboń mł. bryg dr

4 Marcin Smolarkiewicz dr hab.

3 Magdalena Gikiewicz dr inż.



1. Zarządzanie kryzysowe w Powiecie „X”.
1. Ochrona informacji niejawnych elementem bezpieczeństwa wewnętrznego.

2. Bezpieczeństwo w imprezie masowej, na przykładzie klubu sportowego "X". 2. System zarządzania kryzysowego RP w kontekście migracji.

3. Internetowe zagrożenia wobec dzieci i młodzieży. 3. Udział Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego.

4. Bezpieczeństwo imprez masowych organizowanych w Województwie "X" w latach xxxx-xxxx.

5. System zarządzania kryzysowego RP w kontekście migracji.

1. Komparatystyka założeń organizacyjnych systemu ochrony ludności w Polsce i wybranych 

krajach świata.
1. Koncepcja transformacji współczesnych krajowych systemów ratowniczych na wybranym polu integracji.

2. Studium komparatystyczne wybranych współczesnych systemów ratowniczych w wybranych 

krajach świata.

2. Analiza motywacji członków pozarządowej organizacji bezpieczeństwa (na wybranym przykładzie) do 

nieodpłatnego angażowania się w jej działalność statutową.

3. Ocena zasadności partycypacji społecznych organizacji ratowniczych w procesach zarządzania 

bezpieczeństwem na poziomie lokalnym (na wybranym przykładzie miasta/gminy).

3. Wpływ wysokości stawki godzinowej ekwiwalentu pieniężnego na częstość uczestnictwa członków  ochotniczych  

straży  pożarnych w działaniu ratowniczym.

4. Analiza systemowa funkcjonowania wybranej społecznej organizacji ratowniczej jako oddolnej 

inicjatywy na rzecz kształtowania uwarunkowań bezpieczeństwa.

4. Ocena możliwości implementacyjnych dorobku cybernetyki społecznej na potrzeby projektowania 

powszechnego systemu ochrony ludności (* lub innego systemu bezpieczeństwa).

5.  Ewaluacja działalności wybranej pozarządowej organizacji bezpieczeństwa w obszarze 

kształtowania uwarunkowań bezpieczeństwa (na przestrzeni przyjętego okresu czasu).

5. Model funkcjonowania społecznej organizacji ratowniczej w wybranej sferze na rzecz oddolnego kształtowania 

uwarunkowań bezpieczeństwa powszechnego.

1. Prawo konfliktów zbrojnych a prawo do samostanowienia narodów.. 1. Rola Międzynarodowego Trybunału Karnego w kształtowani prawnokarnej odpowiedzialności państ. 

2. Interwencja humanitarna a suwerenność państwa.Ograniczenia prawnomiędzynarodwe. 2. Zbrodnie przeciwko pokojowi, przeciwko ludzkości oraz ludobójstwo w prawie krajowym i międzynarodowym.

3. Polityka prawa a polityka bezpieczeństwa - rola polityk publicznych w kształtowaniu 

bezpieczeństwa państwa.
3. Konwergencja czy dywergencja systemów bezpieczeństwa.

4. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa w polskim porządku prawnym. 4. Rola koncepcji porządku prawnego i władzy politycznej w kształtowaniu systemów bezpieczeństwa.

5. Rola sankcji międzynarodowych z kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego i pokoju światowego.

1. Sprawność organizacyjna PSP w kontekście minimalizowania ryzyka działań 

ratowniczych/operacyjnych.
1. Analiza ryzyka operacyjnego w kontekście efektywności działań ratowniczych.

2. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa społeczności lokalnej. 2. Analiza ryzyka psychospołecznego w kontekście działań ratowniczych/operacyjnych.

3. Sprawność organizacyjna w kontekście efektywności zarządzania bezpieczeństwem publicznym. 3. Budowanie autorytetu dowódcy w kontekście minimalizowania ryzyka działań ratowniczych.

4. Determinanty wiarygodności i efektywności funkcjonariuszy PSP  w kontekście doskonalenia systemu bezpiecze 

nstwa RP.

5. Wpływ działalności organizacji pozarządowych na kształtowanie kultury bezpieczeństwa.

1. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie.

2. Wybrane metody, narzędzia i techniki zarządzania jakością stosowane w doskonaleniu 

organizacji bezpieczeństwa pracy na przykładzie przedsiębiorstwa.

3. Praktyczne aspekty kierowania i przywództwa w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji  na 

przykładzie.

3. Analiza i ocena procesu zarządzania organizacją w kontekście doskonalenia działań operacyjnych na przykładzie 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w….

4. Działania operacyjne jako źródło kształtowania postaw na przykładzie KP PSP w ……

5. Motywowanie jako element zarządzania mający wpływ na efektywność działań operacyjnych funkcjonariuszy na 

przykładzie Komendy Powiatowej PSP w ………

1. Wybrane teorie socjologiczne jako paradygmaty badań nad bezpieczeństwa. 1. Wybrane teorie socjologiczne jako paradygmaty badań nad bezpieczeństwa.

2. Człowiek - istota zagrożona. 2. Człowiek - istota zagrożona.

1. Stan bezpieczeństwa państwa a kompetencje młodzieży w sytuacjach zagrożeń. Analiza danych 

na podstawie gminy lub powiatu.
1. Analiza zagrożeń naturalnych i antropogenicznych w powiecie....

2. Wpływ mediów na kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży na przykładzie powiatu.... 2. Bezpieczeństwo społeczne – istota, zakres oraz zagrożenia. 

3. Model współpracy PSP z mediami na podstawie wybranych sytuacji kryzysowych. 3. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie, w powiecie…..

4. Rola bezpieczeństwa a edukacja formalna w Polsce.

5. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

1. Działalność na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych w  wybranym 

województwie/państwie.
1. Organizacja pomocy humanitarnej z Polski po katastrofie naturalnej dla wybranego kraju. 1. Przygotowanie do działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w ….

2. Organizacja ratownictwa wodnego w Ochotniczej Straży Pożarnej. 2. Uwarunkowania niesienia pomocy humanitarnej. 2. Zasoby Państwowej Straży Pożarnej do działania na obszarach wodnych w wybranym powiecie/województwie.

3. Działalność Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia – organizacji ratowników wodnych. 3. Uwarunkowania formalne działalności Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.
3. Zasoby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa wodnego w wybranym 

powiecie/województwie.

4. Działania Państwowej Straży Pożarnej z zakresu pomocy humanitarnej.  4. Świadomość kulturowa i jej rola w bezpieczeństwie wewnętrznym. 4. Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z podmiotami ratownictwa wodnego.

5. Działania wybranej organizacji pozarządowej w ramach pomocy humanitarnej. 5. Międzykulturowe aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego.
5. Współpraca jednostki (wojewódzkiej/powiatowej) Państwowej Straży Pożarnej z podmiotem ratownictwa 

wodnego (w województwie/powiecie/na terenie).

1. Czynniki wspomagające bezpieczeństwo współczesnej  rodziny  w opinii mieszkańców 

miejscowości X

1. Wpływ członkostwa Polski w NATO na poczucie bezpieczeństwa Polaków na podstawie wyników badań  w 

miejscowości X.

2. Wpływ rozłąki z powodów zawodowych na poczucie bezpieczeństwa rodziny 2. Wpływ wielkich mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe (USA, Rosja, Chiny).

3. Globalizacja a poczucie bezpieczeństwa w świadomości licealistów na podstawie wyników badań 

w Zespole Szkół X
3. Rola Polski w  umacnianiu  bezpieczeństwa międzynarodowego  w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

4. Destrukcyjny wpływ Internetu na poczucie bezpieczeństwa  wśród młodzieży
4. Udział Polski w organizacjach wojskowych jako gwarancja bezpieczeństwa międzynarodowego  w świadomości 

młodzieży.

1. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa jako komponent bezpieczeństwa narodowego. 1. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa jako komponent bezpieczeństwa narodowego.

2.  Istota bezpieczeństwa ekonomicznego w aspekcie międzynarodowej wymiany gospodarczej. 2.  Istota bezpieczeństwa ekonomicznego w aspekcie międzynarodowej wymiany gospodarczej.

3. Skutki intensyfikacji procesów globalizacji a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. 3. Skutki intensyfikacji procesów globalizacji a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.

4.  Kondycja gospodarczo-obronna i jej metody szacowania 4.  Kondycja gospodarczo-obronna i jej metody szacowania

5. Znaczenie gospodarki narodowej w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i jego 

podmiotów.
5. Znaczenie gospodarki narodowej w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i jego podmiotów.

6.  Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. 6.  Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. 

7.  Współczesny charakter zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego 7.  Współczesny charakter zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego

8.  Znaczenie i zakres bezpieczeństwa energetycznego 8.  Znaczenie i zakres bezpieczeństwa energetycznego

 1. Jednostka ludzka jako podmiot human securit  1. Bezpieczeństwo w "społeczeństwie ryzyka". 

 2. Percepcja bezpieczeństwa w grupie ludzi starszych. 2. Rozwój jako imperatyw bezpieczeństwa.

 3. Bezpieczeństwo społeczne polskiego emeryta.  3. Skutki procesu globalizacji dla bezpieczeństwa.

 4. Eksploatacja zasobów naturalnych a bezpieczeństwo ekologiczne.  4. Bezpieczeństwo w społeczeństwie obfitości.

 5. Postęp cywilizacyjny a  bezpieczeństwo.  5. Bezpieczeństwo jako powinność i odpowiedzialność obywatelska.

1. Bezpieczeństwo energetyczne w polityce bezpieczeństwa państwa.

2.  Wpływ rynku gazu na bezpieczeństwo energetyczne państwa.

3.  Finansowy wymiar bezpieczeństwa państwa.

4.  Bezpieczeństwo i stabilność finansowa systemu finansowego.

5.  Charakterystyka procesu finansowania w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

6.  Rola krajowej administracja skarbowej w aspekcie bezpieczeństwa finansowego państwa.

7.  Bezpieczeństwo społeczne i jego uwarunkowania

1. Bezpieczeństwo energetyczne w polityce bezpieczeństwa państwa.

2.  Wpływ rynku gazu na bezpieczeństwo energetyczne państwa.

3.  Finansowy wymiar bezpieczeństwa państwa.

4.  Bezpieczeństwo i stabilność finansowa systemu finansowego.

5.  Charakterystyka procesu finansowania w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

6.  Rola krajowej administracja skarbowej w aspekcie bezpieczeństwa finansowego państwa.

7.  Bezpieczeństwo społeczne i jego uwarunkowania

5. Działalność   OSP w miejscowości X na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
5. Wyścig zbrojeń jako zagrożenie dla  bezpieczeństwa  światowego w warunkach współczesnych konfliktów 

międzynarodowych.

1. Funkcje pokojowe  i ochrony bezpieczeństwa ONZ  na początku XXI wieku.

2. Problemy bezpieczeństwa polskiej migracji do krajów zachodnich w ramach Unii Europejskiej. 

3. Współpraca polskich służb specjalnych na rzecz bezpieczeństwa ze służbami specjalnymi wybranych państw 

europejskich.

4. Polityka bezpieczeństwa Polski wobec zagrożenia terroryzmem.

5. Rezultaty ekonomiczne, polityczne i bezpieczeństwa Polski w Unii Europejskiej.

6. Współpraca polsko – niemiecka jako czynnik bezpieczeństwa w Europie.

7. Postawy patriotyczne młodzieży szkolnej na podstawie wyników badań w Zespole  Szkół  w  miejscowości X.

3. Kształtowanie postaw na tle różnych teorii behawioralnych. 3. Kształtowanie postaw na tle różnych teorii behawioralnych.

4. Wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji dla bezpieczeństwa przez Wydziały 

Prewencji Państwowej Straży Pożarnej.

Obszary: komunikacja interpersonalna, edukacja dla bezpieczeństwa, rola mediów Obszary: służby ratownicze, edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, komunikowanie społeczne.

1. Zjawisko stresu w zawodzie strażaka a efektywne zarządzanie działalnością operacyjną na przykładzie Komend 

Powiatowych PSP. 

2. Szkolenie oraz doskonalenie zawodowe strażaków w zarządzaniu działaniami operacyjnymi na przykładzie 

Komendy Miejskiej PSP w .. .. 

1. Zarządzanie przez motywację jako skuteczny sposób oddziaływania na zachowania i postawy 

ludzi w organizacji w kontekście działań operacyjnych na przykładzie KM PSP w ………

2. Rola kadry dowódczej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie KM PSP w………

3. Proces doboru kandydatów do służby w PSP a koncepcja ścieżki ich kariery w obszarze 

zarządzania zasobami ludzkimi.

4. Motywacja jako źródło kształtowania postaw mająca wpływ na działania operacyjne strażaków 

PSP na przykładzie wybranych komend.

5. Szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków w działaniach ratowniczych na przykładzie 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w …………

6. Zjawisko stresu w zawodzie strażaka a efektywne zarządzanie działalnością operacyjną na 

przykładzie Komend Powiatowych PSP …………

7. Szkolenie oraz doskonalenie zawodowe strażaków w zarządzaniu działaniami operacyjnymi na 

przykładzie Komendy Miejskiej PSP w ………

8. Analiza i ocena procesu zarządzania organizacją w kontekście doskonalenia działań operacyjnych 

na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ……

1. Udział Straży Granicznej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w Polsce. 

2. Działania samorządu na rzecz bezpieczeństwa w Powiecie "X".

OBSZARY: cyber-bezpieczeństwo, infrastruktura krytyczna, współpraca międzynarodowa w 

bezpieczeństwie wewnętrznym.

1. Zagrożenia w cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w Polsce.

2. Bezpieczeństwo w imprezie masowej, na przykładzie wydarzenia "X".

3. Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. 

OBSZARY: cyber-bezpieczeństwo, infrastruktura krytyczna, współpraca międzynarodowa w bezpieczeństwie 

wewnętrznym.

jak w przypadku licencjackich

Zakres badania poziomu efektywności i sprawności organizacyjnych w różnych obszarach 

bezpieczeństwa-pod warunkiem, że student podejmie się mimo pierwszego stopnia pracy 

badawczej. Innych prac nie prowadzę.

4. Wybrane metody i techniki zarządzania ryzykiem stosowane w bezpieczeństwie działalności 

gospodarczej na podstawie firmy.

1. Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja - w prawie UE.

Zainteresowania badawcze: systemy bezpieczeństwa, cybernetyka społeczna, ochrona ludności, 

edukacja dla bezpieczeństwa, organizacje pozarządowe na rzecz bezpieczeństwa. Szczegółowe 

tematy prac dyplomowych do ustalenia – możliwe są także propozycje. 

Zainteresowania badawcze: systemy bezpieczeństwa, cybernetyka społeczna, ochrona ludności, edukacja dla 

bezpieczeństwa, organizacje pozarządowe na rzecz bezpieczeństwa. Szczegółowe tematy prac dyplomowych do 

ustalenia – możliwe są także propozycje własne studentów.

4. Bezpieczeństwo lokalnej społeczności w mieście "X".

4. Komunikacja interpersonalna a jakość zarządzania bezpieczeństwem społeczności lokalnych.

23 Mirosława Jaworowska dr hab.

25 Jolanta Żółnowska dr inż.

24 Aneta Kułakowska drmł. bryg.

22 Oksana Telak st. sek. dr

20 Barbara Szykuła-Piec st. kpt. dr

21
Izabella Grabowska-

Lepczak
mł. bryg. dr

19 Ewa Frankowska dr

17 Anna Kociołek-Pęksa dr

18 Monika Wojakowska kpt. dr

16 Piotr Kolmann dr inż.

15 Weronika Jakubczak dr hab.


