
Załącznik do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 652015/2016 w sprawie zbioru 50 zagadnień  

z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych  

na kierunku Prawo. 

 
50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązujących   

na egzaminach dyplomowych na kierunku Prawo  

 

 

1. Charakter prawny Unii Europejskiej  

2. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa 

3. Powstanie, uznanie i tożsamość państwa w prawie międzynarodowym 

4. Strony procesowe w postępowaniu karnym 

5. Obrona obligatoryjna w procesie karnym 

6. Instytucja przedstawienia zarzutów w procesie karnym 

7. Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego w Polsce 

8. Wolność gospodarcza i jej prawne ograniczenia 

9. System prawnej ochrony konkurencji w Polsce 

10. Prawo a inne normy społeczne (moralne, zwyczajowe, religijne, organizacji 

społecznych) 

11. System prawny i porządek prawny 

12. Przestrzeganie prawa a stosowanie prawa 

13. Zasady redagowania tekstów prawnych 

14. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze 

15. Prawne formy działania administracji publicznej 

16. Podmioty realizujące zadania administracji publicznej 

17. Podział terytorialny państwa dla potrzeb administracji publicznej 

18. Uznanie administracyjne 

19. Decyzje i postanowienia w ogólnym postępowaniu administracyjnym 

20. Podmioty prawa cywilnego 

21. Odpowiedzialność cywilna 

22. Umowa spółki handlowej 

23. Małżeńskie ustroje majątkowe 

24. Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych 

25. Dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych 

26. Skarga kasacyjna w sprawach cywilnych 

27. Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich 

28. Rodzaje sądowej egzekucji świadczeń pieniężnych 

29. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego  

30. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego 

31. Istota, zakres i formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego  

32. Środki nadzoru wojewody nad samorządem terytorialnym  

33. Deficyt sektora finansów publicznych 

34. Wieloletni Plan Finansowy Państwa 

35. Zasady odpowiedzialności podatkowej osób trzecich 

36. Struktura przestępstwa  

37. Strona podmiotowa przestępstwa  

38. Zbieg przepisów ustawy karnej  

39. Formy popełnienia przestępstwa  

40. Środki probacyjne 



Załącznik do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 652015/2016 w sprawie zbioru 50 zagadnień  

z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych  

na kierunku Prawo. 

 

41. Procedury oceny oddziaływania na środowisko jako narzędzie realizacji zasady 

prewencji 

42. Prawna reglamentacja prowadzenia emisji do środowiska 

43. Ochrona środowiska w przepisach Traktatów Europejskich 

44. Odpowiedzialność cywilnoprawna w ochronie środowiska 

45. Zasady prawne (zasady ogólne) w prawie ochrony środowiska 

46. Prawo rzymskie w orzecznictwie sądów polskich i europejskich 

47. Wpływ prawa justyniańskiego na dziedziczenie według K.C. 

48. Ewolucja ochrony prawa własności w prawie rzymskim a prawo polskie. 

49. Wpływ prawa rzymskiego na polskie prawo zobowiązań. 

50. Elementy rzymskiego prawa karnego w prawie współczesnym. 

 

 


