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Czynnikiem sprzyjającym zainteresowaniu Bezpieczeń-

stwem narodowym jako kierunkiem studiów są napływające 

regularnie ze świata informacje na temat pojawiających się  

i istniejących już zagrożeń. Podnoszone w medialnym 

mainstreamie i systematycznie powielane stały się elementem 

kreowania otaczającej nas rzeczywistości. W trudnym do 

przeszacowania stopniu odpowiadają także i za recepcję 

świata, jaki znamy. Jest to w dużej mierze wynik zaufania, 

jakim społeczeństwo obdarzyło środki masowego przekazu.  
Nie wnikając w zasadność takich postaw, które 

zważywszy na powszechność przekonania o dokonywanych  

w nich i za ich pośrednictwem manipulacjach, jawią się jako 

swoisty fenomen, trudno nie dostrzec popularności pewnych 

międzynarodowych zagadnień i wątków. Z mniej lub bardziej 

znanych powodów powielane są one z częstotliwością 

niekoniecznie adekwatną do rangi i wagi zdarzenia.  

W rezultacie wzbudzają coraz większą ciekawość oraz 

zainteresowanie. Tworzy to tzw. nośność tematyki, którą 

identyfikować można jako zdolność skupiania uwagi. Budzi 

ona z jednej strony pragnienie zgłębiania wiedzy, a z drugiej 

pozwala przypisać danej kwestii nadzwyczajne znaczenie. 

Mechanizm ten niemal od zarania odpowiada za 

istniejące trendy w nauce, a także i integralnie powiązane  

z nią kształcenie akademickie. Nie da się przecenić jego 

znaczenia marketingowego na rynku edukacyjnym. Dbałość  

o aktualność oferty stała się stygmatem zachodzących na nim 

procesów, a zarazem i wymogiem stawianym wszystkim 

funkcjonującym tu podmiotom. Samoczynnie narzucony przez 

uwarunkowania zewnętrzne obowiązek nie do końca i nie  

w każdej okoliczności sprzyja jakości kształcenia. Popularność 

danej problematyki, o czym wspomniano powyżej, nie jest 

bowiem tożsama z jej znaczeniem.   

 



Stąd też w niniejszym Raporcie podjęto próbę  

ustalenia pozycji i znaczenia, jakie zajmują zagadnienia  

z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego w treściach 

programowych studiów pierwszego i drugiego stopnia  

na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole 

Bezpieczeństwa w Poznaniu. Zgodnie z założeniami 

przyjętymi we wniosku projektowym, gros uwagi poświecono 

kwestii aktualności podejmowanej problematyki i zawartego  

w niej przekazu merytorycznego. Określenie tego stanu  

rzeczy stało się celem wiodącym podjętych działań. Z niego 

też wynikają wszelkie pytania i wątpliwości badawcze, których 

meritum sprowadza się do tego, na ile wykładane w WSB 

zagadnienia mają swoje odzwierciedlenia w sytuacji panującej 

na świecie. Natomiast poprawności status quo w programach 

kształcenia, obowiązujących na Uczelni, nadano wymiar 

hipotezy. 

Niezbędny materiał zebrano podczas naukowych 

wydarzeń realizowanych w Polsce i za granicą. Dokonując  

ich selekcji dla potrzeb badań, starano się w miarę  

możliwości dywersyfikować udział w przedsięwzięciach tak 

pod względem rangi, jak i lokalizacji. Stąd też wybór padł  

na dwa kongresy i tyleż samo konferencji. W pierwszym 

przypadku zróżnicowanie polegało na uczestnictwie  

w spotkaniu naukowych o takim wymiarze na terenie kraju 

oraz za granicą. W Polsce był to Kongres Azjatycki w Toruniu, 

natomiast poza krajem wykorzystano II Kongres 

Ormianologiczny w Erywaniu. W odniesieniu do konferencji 

kwestia wymagała jeszcze uwzględnienia funkcjonującego 

podziału na te o charakterze ogólnopolskim oraz 

międzynarodowym. Stąd też na najbardziej utylitarne dla 

potrzeb badawczych uznano III Ogólnopolską Konferencję 

Bezpieczeństwo energetyczne – Rynki Surowców i Energii  

w Poznaniu, zawierającą panele geopolityczne oraz 

Międzynarodową Konferencję w Sofii Pierwsza wojna 



światowa. Pamięć pokoleń. Obecność w stolicy Bułgarii 

oznaczała zarazem możliwość zestawienia treści  

z uwzględnieniem kolejnego kryterium odmienności. Było to 

wprawdzie drugie wydarzenie poza granicami Polski, lecz 

pierwsze na terenie Unii Europejskiej. 
Zgromadzony materiał stał się kanwą dla dalszych 

poszukiwań. Prowadzono je, wychodząc z teorii 

instytucjonalizmu historycznego przy wykorzystaniu ujęć 

jakościowych i ilościowych, analogii i analizy systemowej. 

Całość podzielono na trzy części. W pierwszej 

przedstawione zostało bezpieczeństwo narodowe jako 

kierunek studiów oraz teoretyczny zakres treści, jakie  

zawiera w sobie związana z nim problematyka. W drugiej 

części przybliżono tematykę związaną z zagadnieniami 

bezpieczeństwa międzynarodowego, poruszaną na 

wskazanych kongresach i konferencjach naukowych  

z uwzględnieniem aspektu tzw. nośności tematu i jego wpływu 

na kierunki prowadzonych badań. W części trzeciej analizie 

poddane zostały treści programowe, które podejmowały 

zagadnienia międzynarodowe. Dokonano ich podziału, 

którego kryterium był zakres zgodności zawartego w treściach 

dydaktycznych materiału z tematyką międzynarodową. 

Omówienie końcowe zawarto w podsumowaniu Raportu. 

   

 


