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Opis specjalności: Program kształcenia w ramach specjalności Bezpieczeństwo 

międzynarodowe umożliwia zdobycie usystematyzowanej wiedzy w 

zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym przede 

wszystkim geostrategii i geopolityki, teorii wojennych, przyczyn, 

przebiegu oraz skutków procesów i wydarzeń społecznych, 

politycznych, historycznych, ekonomicznych, gospodarczych w 

Europie i na świecie związanych z zachowaniem bezpieczeństwa. 

Program specjalności obejmuje także problematykę specyfiki, 

mechanizmów i etapów kształtowania się polityki bezpieczeństwa w 

wybranych regionach świata, specyfikę polityki bezpieczeństwa UE, 

z uwzględnieniem procesu implementacji polityki bezpieczeństwa 

UE w postaci misji cywilnych i wojskowych, konfliktów polityczno-

militarnych współczesnego świata (w tym także w obszarze 

postradzieckim) z uwzględnieniem aspektów zachowania 

bezpieczeństwa oraz budowania nowego porządku i ładu w Europie i 

na świecie. Specjalność bezpieczeństwo międzynarodowe umożliwia 

ponadto wykształcenie umiejętności związanych z wykorzystaniem 

teorii geopolitycznych i geostrategicznych w odniesieniu do 

europejskiego rozumienia wolności i bezpieczeństwa w XXI, a także 

umiejętności analizy przyczyn i skutków sytuacji geostrategicznych 

konkretnych regionów i państw świata, zjawisk i uwarunkowań 

bezpieczeństwa  w Europie i na świecie, analizy procesów i zjawisk 

historycznych warunkujących europejskie procesy integracyjne w 

sferze polityczno-obronnej, określania i interpretowania 

podstawowych uwarunkowań, mechanizmów i celów 

funkcjonowania polityki bezpieczeństwa UE i wybranych regionów 

świata, wskazywania roli czynników wpływających na kształt 

systemu bezpieczeństwa, zależności między polityką zagraniczną i 

gospodarką, a strategią obronną państwa oraz różnic między 

strategiami zbiorowego bezpieczeństwa na wybranych przykładach. 

Specjalność pozwala także na zdobycie kompetencji w zakresie 

wyjaśniania politycznych, militarnych, ekonomicznych i religijnych  

uwarunkowań konfliktów zbrojnych oraz analizy politycznej 

konfliktów międzynarodowych, oceny i interpretacji zjawisk i 

procesów kształtujących politykę bezpieczeństwa, analizy środowiska 

bezpieczeństwa i wyciągania wniosków niezbędnych do 

rozwiązywania problemów polityki bezpieczeństwa, z 

wykorzystaniem umiejętnej analizy dokumentów źródłowych oraz 

pracy z mapą. 
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