
Załącznik do uchwały nr 12/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia  

26 października 2018 r. w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku: Administracja II stopnia. 

  
  

50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

obowiązującego na egzaminach dyplomowych 

na kierunku: Administracja, studia II stopnia 

 
1. Koncepcja państwa rzymskiego i jego ewolucja ustrojowa. 

2. Administracja cesarska okresu dominatu. 

3. Eudajmonizm państwowy od starożytnych despotii wschodnich do współczesnego 

państwa opieki socjalnej. 

4. Cechy charakterystyczne administracji państwowej w monarchiach absolutnych. 

5. Cechy charakterystyczne administracji państwowej w XIX i XX w. 

6. Cechy formalne konstytucji. 

7. Cechy rozporządzenia wykonawczego. 

8. Katalog zasad naczelnych w świetle Konstytucji RP. 

9. Prerogatywy Prezydenta RP. 

10. Pozycja ustrojowa Krajowej Rady Sądownictwa. 

11. Podstawowe dokumenty ochrony praw człowieka. 

12. Organizacje ochrony praw człowieka. 

13. Rodzaje organów administracji. 

14. Pojęcie aktu administracyjnego i jego rodzaje. 

15. Wojewoda i jego pozycja prawna. 

16. Zmiana imion i nazwisk. 

17. Akty stanu cywilnego. 

18. Ochrona środowiska w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

19. Zasady ogólne ustawy Prawo ochrony środowiska. 

20. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie. 

21. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. 

22. Instrumenty administracyjnoprawnej reglamentacji działalności gospodarczej. 

23. Pomoc publiczna i jej rodzaje. 

24. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję. 

25. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

26. Wymień i scharakteryzuj podmioty prawa międzynarodowego publicznego. 

27. Definicja i cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego publicznego. 

28. Definicja pojęcia umowa międzynarodowa i etapy jej zawierania. 

29. Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego jako forma reglamentacji działalności 

bankowej. 

30. Rodzaje rachunków bankowych. 

31. Sposoby bankowych rozliczeń bezgotówkowych. 

32. Obowiązkowy system gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny. 

33. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w kodeksie karnym 

skarbowym.  
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34. Elementy struktury przestępstwa skarbowego. 

35. Kontratypy w kodeksie karnym skarbowym. 

36. Grzywna w kodeksie karnym skarbowym. 

37. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

38. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję administracyjną. 

39. Orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

40. Doręczanie pism procesowych w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

41. Strony i uczestnicy postępowania sądowo-administracyjnego. 

42. Omów założenia perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

43. Programy operacyjne perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

44. Samorząd terytorialny jako beneficjent środków z programów finansowych Unii 

Europejskiej w latach 2014-2020. 

45. Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i ich krótka charakterystyka. 

46. Zasiłek macierzyński (warunki przyznania, podmioty uprawnione, okres pobierania, 

wysokość świadczenia). 

47. Wykładnia pragmatyczna i apragmatyczna. 

48. Role wykładni. 

49. Fazy wykładni. 

50. Zasada omnia sunt interpretanda a paremie non sunt interpretanda i interpretatio 

cessat in claris. 


