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Główny problem badawczy Główna hipoteza badawcza Tytuł pracy 

Jakie działania prowadzi się na rzecz kształtowania 

kultury bezpieczeństwa studentów kierunków 

związanych z bezpieczeństwem? 

Przypuszcza się, że działania na rzecz kształtowa-

nia kultury bezpieczeństwa studentów kierunków 

związanych z bezpieczeństwem prowadzi się  

w sferach: dydaktycznej, wychowawczej i ekspo-

nowania roli narodowych symboli, świąt i wzorów 

osobowych. 

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa studentów 

kierunków związanych z bezpieczeństwem –  

wybrane przykłady 

 

 

  

Szczegółowe problemy badawcze – pytania  

badawcze 

Cząstkowe hipotezy badawcze Spis treści 

Pytanie 1: 

Jak w naukach o bezpieczeństwie rozumiane jest 

pojęcie kultury bezpieczeństwa? 

Hipoteza 1: 

Zakłada się, że do wyjaśnienia istoty zjawiska kul-

tury bezpieczeństwa należy użyć siatki pojęć nauk 

społecznych, w tym dyscypliny nauk o bezpieczeń-

stwie. 

Rozdział 1  

Istota zjawiska kultury bezpieczeństwa 

Pytanie 2: 

Jak przedstawia się stan badań nad kształtowaniem 

kultury bezpieczeństwa w Polsce i towarzysząca 

mu literatura przedmiotu? 

Hipoteza 2: 

Przypuszczono, że tworzenie kultury bezpieczeń-

stwa to proces, zatem badania powinny być często 

aktualizowane, podobnie jak literatura przedmiotu. 

Rozdział 2  

Stan badań nad kulturą bezpieczeństwa  

w Polsce 
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Pytanie 3: 

Jak przebiega społeczny proces kształtowania kul-

tury bezpieczeństwa narodowego? 

Hipoteza 3: 

Przypuszcza się, że społeczny proces tworzenia 

kultury bezpieczeństwa narodowego opiera się na 

ciągłym budowaniu jej trzech filarów: indywidual-

nego, grupowego i fizycznego (materialnego) oraz 

na wpływie siły tych filarów na siebie. 

Rozdział 3  

Społeczne konstruowanie gmachu kultury bezpie-

czeństwa narodowego 

Pytanie 4: 

Jakie elementy składają się na proces kształtowania 

kultury bezpieczeństwa wśród studentów kierun-

ków związanych z bezpieczeństwem? 

Hipoteza 4: 

Przypuszcza się, że wśród badanych studentów na-

stępuje internalizacja idei związanych z kulturą 

bezpieczeństwa narodowego. 

Rozdział 4  

Badania własne – metoda, wyniki, analiza 

Pytanie 5: 

Jakie są powiązania między personalnym, struktu-

ralnym i narodowym wymiarem kultury bezpie-

czeństwa u studentów kierunków związanych z na-

ukami o bezpieczeństwie? 

Hipoteza 5: 

Przypuszcza się, że personalna i strukturalna sfera 

oddziaływań kultury bezpieczeństwa narodowego 

są ze sobą ściśle powiązane. 

Rozdział 5  

Indywidualny i grupowy (personalny i struktu-

ralny) potencjał kultury bezpieczeństwa narodo-

wego kręgów społecznych studentów kierunków 

związanych z naukami o bezpieczeństwie 

 


