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50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych  
obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku: Administracja, studia I stopnia 

1. Magistratura republikańska i jej uprawnienia. 

2. Myśl polityczno-prawna okresu Oświecenia i jej wpływ na formowanie koncepcji państwa 
konstytucyjnego. 

3. Organizacja i kompetencje administracji państwowej w II Rzeczypospolitej. 

4. Moralność a etyka. 

5. Sposoby pojmowania praworządności. 

6. Zasady prawa. 

7. Zasada godności człowieka w Konstytucji III RP. 

8. Kompetencje Sejmu III RP. 

9. Kompetencje Prezydenta III RP. 

10. Cechy władzy sądowniczej i sądów III RP. 

11. Podmioty prawa cywilnego. 

12. Sankcje wadliwej czynności prawnej. 

13. Zasada swobody umów. 

14. Pojęcie instytucji. 

15. Pojęcie negocjacji. 

16. Kontrola a nadzór. 

17. Źródła prawa administracyjnego. 

18. Prawne formy działania administracji publicznej. 

19. Nabycie obywatelstwa polskiego. 

20. Pozycja prawna prezydenta miasta 

21. Jednostki pomocnicze gminy – zasady tworzenia, organizacji i funkcjonowania. 

22. Źródła europejskiego prawa administracyjnego. 

23. Pojęcie gospodarki komunalnej. 

24. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. 

25. Organy ochrony środowiska. 

26. Istota i zasady ogólne postępowania administracyjnego. 

27. Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym. 

28. Środki zaskarżenia decyzji i postanowień wydawanych w ogólnym postępowaniu 
administracyjnym. 
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29. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego 

30. Podmioty postępowania egzekucyjnego 

31. Źródła prawa międzynarodowego publicznego. 

32. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego. 

33. Powstawanie i implementacja prawa UE. 

34. Trybunał Sprawiedliwości UE. 

35. Pojęcie układu zbiorowego pracy i jego rola w systemie źródeł prawa pracy. 

36. Pojęcie korpusu służby cywilnej. 

37. Cechy charakterystyczne mianowania. 

38. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. 

39. Tekst jednolity a tekst ujednolicony. 

40. Typy definicji ze względu na zadania. 

41. Definicje legalne w tekstach aktów normatywnych administracji rządowej. 

42. Informatyzacja administracji publicznej. 

43. Świadczenie usług drogą elektroniczną. 

44. Mechanizm rynkowy – istota, funkcjonowanie i niesprawności. 

45. Dług publiczny – definicja, przyczyny, konsekwencje, limity zadłużenia. 

46. Ustawa budżetowa, budżet państwa, ustawa o prowizorium budżetowym. 

47. Wieloletni Plan Finansowy Państwa - status prawny, elementy treści. 

48. Zasady ustalania terminów zapłaty podatków w świetle Ordynacji podatkowej. 

49. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. 

50. Źródła danych statystycznych. 


