50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych
obowiązującego na egzaminach dyplomowych
STUDIA I STOPNIA, KIERUNEK: ADMINISTRACJA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów
podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku:
Administracja pierwszego stopnia

KIERUNEK: ADMINISTRACJA
1. Kompetencje Sejmu III RP
2. Kompetencje Prezydenta III RP
3. Cechy władzy sądowniczej i sądów III RP
4. Zasady naczelne Konstytucji III RP
5. Zasada godności człowieka w Konstytucji III RP
6. Zasada wolności człowieka w Konstytucji III RP
7. Nowe rozwiązania Traktatu Lizbońskiego UE
8. Powstawanie i implementacja prawa UE
9. Kompetencje Parlamentu UE
10.Trybunał Sprawiedliwości UE
11.Państwowy dług publiczny – pojęcie, procedury ostrożnościowe i sanacyjne
12.Ustawa budżetowa, budżet państwa, ustawa o prowizorium budżetowym
13.Wieloletni Plan Finansowy Państwa – status prawny, elementy treści
14.Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – rodzaje, zasady wymiaru
15.Konsultacje z mieszkańcami gminy – pojęcie, zasady i tryb przeprowadzania
16.Przedmiot referendum lokalnego
17.Organizacja wewnętrzna rady gminy
18.Pozycja prawna prezydenta miasta
19.Jednostki pomocnicze gminy – zasady tworzenia, organizacji i funkcjonowania
20.Komisja rewizyjna rady powiatu – skład i zadania
21.Struktura i zadania zarządu powiatu
22.Status prawny marszałka województwa
23.Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego – pojęcie, rodzaje, zasady stanowienia
24.Prawne formy nadzoru wojewody nad działalnością samorządu terytorialnego;
25.Zasada wolności gospodarczej
26.Instrumenty administracyjnoprawnej reglamentacji działalności gospodarczej;
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27.Dopuszczalność mediacji w sprawach ogólnych
28.Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej
29.Status prawny mediatora w sprawach cywilnych
30.Przykładowe strategie negocjacyjne
31.Ugoda sądowa i pozasądowa
32.Mediacja w sprawach cywilnych
33.Pojęcie oceny i rodzaje ocen
34.Sposoby uzasadniania obowiązywania normy
35.Ogłaszanie aktu normatywnego
36.Geneza i cechy administracji publicznej w Polsce
37.Współczesne teorie organizacji administracji
38.Podmioty prawa międzynarodowego publicznego
39.Źródła prawa międzynarodowego publicznego
40.Pojęcie i rodzaje umów międzynarodowych
41.Koncepcja samorządu lokalnego w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego
42.Zadania gminy
43.Pozycja prawna starosty
44.Kompetencje Prezesa Rady Ministrów
45.Zadania Najwyższej Izby Kontroli
46.Podmioty stosunków cywilno-prawnych,
47.Pojęcie i rodzaje rzeczy
48.Sposoby zawierania umów
49.Ochrona prawa własności
50.Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa.
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