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Opis specjalności Program kształcenia w ramach specjalności Polityka bezpieczeństwa narodowego i 

międzynarodowego, na kierunku Politologia umożliwi absolwentom zdobycie usystematyzowanej 

wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, jego współczesnych modeli z uwzględnieniem uwarunkowań, 

polityki, strategii, teorii stosunków międzynarodowych a także źródeł i rodzajów zagrożeń we 

współczesnym świecie. Specjalność zapewnia także wykształcenie szerokiej orientacji w obszarze 

koncepcji bezpieczeństwa wybranych państw (w tym także Polski) i współpracy subregionalnej w 

procesie kształtowania środowiska bezpieczeństwa. Absolwent specjalności Polityka bezpieczeństwa 

narodowego i międzynarodowego posiadać będzie umiejętność posługiwania się fachową 

terminologią i wiedzą w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, korzystania z 

dokumentów regulujących bezpieczeństwo w układzie jednostkowym i globalnym, a także analizy i 

dyskusji współczesnych wyzwań, problemów, kryzysów i zagrożeń bezpieczeństwa z 

wykorzystaniem narzędzi analizy politologicznej. Absolwenci specjalności zdobędą umiejętność 

oceny stosunków międzynarodowych w sferze bezpieczeństwa narodowego  i międzynarodowego, 

analizy i dyskutowania zjawisk zachodzących w tym obszarze, zyskają szeroką orientację w zakresie 

polityki bezpieczeństwa Polski, a zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych oraz jej związków z 

innymi dziedzinami życia, nauczą się analizować politykę bezpieczeństwa w XX i XXI wieku z 

uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych, układu sił politycznych oraz globalnych zagrożeń, a 

także dyskutować na temat bezpieczeństwa III RP w kontekście przynależności do NATO i UE, w 

szczególności w XXI wieku i istniejących oraz potencjalnych zagrożeń. Dzięki specjalności 

absolwenci nabędą postaw sprzyjających orientacji w rzeczywistości społecznej i politycznej 

związanej z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym oraz ocenie i prognozowaniu 

podstawowych problemów w tym zakresie występujących we współczesnym świecie.  

Przedmioty specjalnościowe obejmują zatem następujący zakres tematyczny: 

•         Polityka i strategia bezpieczeństwa Polski  

•         Zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

•         Globalny system bezpieczeństwa  

•         Polityka bezpieczeństwa wybranych państw świata (pozaeuropejskich)  

•         Polska w systemie bezpieczeństwa europejskiego  

•         Polska w NATO  
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