Załącznik do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 67/2015/2016 w sprawie zbioru 50 zagadnień
z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku
Administracja, studia pierwszego stopnia.

50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązujących
na egzaminach dyplomowych na kierunku Administracja – studia drugiego stopnia
1. Zasada demokratycznego państwa prawnego i normy konstytuujące tę zasadę.
2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle Konstytucji RP.
3. System źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce oraz krótka charakterystyka poszczególnych
źródeł.
4. Podstawowe założenia zasad pomocniczości (subsydiarności) oraz proporcjonalności.
5. Podział terytorialny państwa dla potrzeb administracji publicznej.
6. Stosunek administracyjnoprawny - pojęcie i rodzaje.
7. Akt administracyjny jako prawna forma działania administracji.
8. Obowiązki pracownika administracji publicznej.
9. Główne kierunki rozwoju myśli administracyjnej w okresie Oświecenia.
10. Reformy Napoleona I w zakresie administracji i ich znaczenie dla europejskiej koncepcji organizacji aparatu
administracyjnego państwa.
11. Główne kierunki i najważniejsi przedstawiciele polskiej myśli administracyjno-prawnej w XX w.
12. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego.
13. Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
14. Wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego.
15. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
16. Ochrona środowiska w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
17. Zasady ogólne ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
18. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie.
19. Zadania administracji publicznej w ochronie środowiska.
20. Pojęcie i rodzaje umów międzynarodowych.
21. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego.
22. Źródła prawa międzynarodowego publicznego.
23. Sankcje w prawie międzynarodowym publicznym.
24. Zasada wolności gospodarczej.
25. Instrumenty administracyjnoprawnej reglamentacji działalności gospodarczej.
26. Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej.
27. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję.
28. Cele i priorytety polityki spójności UE.
29. Zasady wydatkowania funduszy strukturalnych UE.
30. Zasady aplikowania o dofinansowanie projektu z funduszy UE.
31. Ewaluacja i monitorowanie wykorzystania środków z funduszy strukturalnych UE.
32. Wieloletni Plan Finansowy Państwa.
33. Rola Rady Ministrów w procedurze dotyczącej budżetu państwa.
34. Prowizorium budżetowe.
35. Państwowy dług publiczny.
36. Typy stosowania prawa.
37. Sylogistyczny model stosowania prawa.
38. Derywacyjna koncepcja wykładni - ogólna charakterystyka.
39. Fazy wykładni prawa.
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40. Przestępstwo skarbowe a wykroczenie skarbowe.
41. Instytucja czynnego żalu.
42. Podstawy nałożenia odpowiedzialności posiłkowej.
43. Postępowanie w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.
44. Cechy prawne i znaczenie godności w świetle Konstytucji RP.
45. Konstytucyjne podstawy formalne, wartości i zasady ograniczania wolności i praw.
46. Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw.
47. Konstytucyjne obowiązki, charakter prawny i adresaci postanowień art. 82-86 Konstytucji RP.
48. Środki prawne zabezpieczenia społecznego.
49. Zbieg tytułów ubezpieczenia społecznego.
50. Katalog świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy.

