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Prawo konstytucyjne
1. Cechy formalne Konstytucji
2. Sposoby uchwalania Konstytucji w świecie; podstawa prawna, zasady i tryb uchwalenia
obowiązującej Konstytucji RP.
3. Zasady i tryb zmiany obowiązującej Konstytucji RP.
4. Godność człowieka jako kategoria prawa konstytucyjnego.
5. Pojęcie wolności; konstytucyjny podział wolności, przykłady.
6. Pojęcie uprawnienia, konstytucyjny podział uprawnień, przykłady.
7. Cechy istotne konstytucyjnego prawa do sądu.
8. Konstytucyjne warunki ograniczania wolności i praw jednostki przez prawodawcę
9. Pojęcie zasady naczelnej Konstytucji; przykłady co najmniej 6 zasad według stanowiska
doktryny.
10. Zasada subsydiarności a zasada decentralizacji władzy publicznej.
11. Społeczna gospodarka rynkowa.
12. Etapy stanowienia i wejście w życie ustawy.
13. Powiązania rozporządzenia i aktu prawa miejscowego z ustawą.
14. Organy wewnętrzne Sejmu.
15. Konstytucyjne funkcje i zadania Prezydenta RP.
16. Konstytucyjne funkcje i zadania Rady Ministrów.
17. Pojęcia: wotum zaufania, wotum nieufności, konstruktywne wotum nieufności,
absolutorium.
18. Sposoby inicjowania postępowania przed TK i jego właściwość.
19. Odpowiedzialność konstytucyjna a odpowiedzialność polityczna, w tym parlamentarna.
20. Niezależność sądów i niezawisłość sędziowska: pojęcia, gwarancje.

Prawo Unii Europejskiej
1. Pojęcie tzw. prawa pierwotnego UE; jakie akty konstytuują prawo pierwotne
2. Pojęcie tzw. prawa pochodnego UE; jakie akty konstytuują prawo pochodne.
3. Cechy istotne dyrektywy.
4. Zasada przyznania(przekazania) a zasada pomocniczości w kontekście podziały
właściwości prawodawczej UE-państwo członkowskie.
5. Jakie zasady charakteryzują prawo UE i jego relacje z prawem państw członkowskich.
6. Obywatelstwo Unii Europejskiej : pojęcie, wolności i prawa związane z obywatelstwem
UE.
7. Zasada zakazu dyskryminacji w prawie UE.
8. Skład, zasady wyboru i organy wewnętrzne Parlamentu Europejskiego.
9. Pozycja (mandat) członka parlamentu Europejskiego a pozycja (mandat) posła na Sejm.
10. Rada Europejska.
11. Rada (Unii Europejskiej) : skład(y), podstawowe zadania i kompetencje.
12. Komisja Europejska :skład i zasady jego kreacji, zadania i podstawowe kompetencje.
13. Komisja Europejska jako tzw. strażnik traktatów.
14. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości UE.
15. Metoda sądowa w adaptacji prawa UE do polskiego porządku prawnego.
16. Europejski Bank Centralny a Europejski Bank Inwestycyjny.
17. Źródła prawa UE w kontekście konstytucyjnego systemu źródeł prawa RP.
18. Pojęcie „Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości” ; jakie regulacje
prawne obejmuje, przykłady aktów prawnych.
19. Cechy prawne Unii Europejskiej.
20. Wymień podstawowe wolności (swobody) prawa materialnego UE i scharakteryzuj
wybraną.

