
Załącznik do uchwały nr 134/2021 Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 
listopada 2021 r. w sprawie ustalania zbioru 50 pytań z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na 
egzaminach dyplomowych na kierunku prawo Internetu i ochrony informacji 

 
Zbiór 50 pytań z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązujące na 

egzaminach dyplomowych na kierunku prawo Internetu i ochrony informacji 

1. Przepis prawny i jego rodzaje. 

2. Luka w prawie. 

3. System civil law a common law – podobieństwa i różnice. 

4. Pojęcie i rodzaje dóbr osobistych. 

5. Rodzaje i środki ochrony dóbr osobistych naruszanych w Internecie. 

6. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. 

7. Zawarcie umowy na odległość. 

8. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

9. Dokonywanie czynności prawnych przez Internet.  

10. Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości. 

11. Elektronizacja postępowania cywilnego. 

12. Przedmiot postępowania administracyjnego. 

13. Źródła prawa administracyjnego i formy działania administracji publicznej. 

14. Administracja w ujęciu tradycyjnym a e-administracja. Cele, zasady i konsekwencje 

informatyzacji administracji publicznej. 

15. Elementy struktury przestępstwa. 

16. Znamiona przestępstwa niszczenia danych informatycznych (art. 268a k.k.). 

17. Charakterystyka sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej w Internecie. 

18. Phishing i jego kwalifikacja prawna na gruncie polskiego prawa karnego. 

19. Rejestry medyczne – rodzaje i ich znaczenie. 

20. E-recepta. 

21. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. 

22. Klasyfikowanie informacji niejawnych. 

23. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 

24. Warunki urządzania gier hazardowych. 

25. Opodatkowanie e-sportowców. 

26. Prawo autorskie w działalności youtuberów. 

27. Rodzaje mediów społecznościowych. 

28. Bańka informacyjna. 

29. Odpowiedzialność za udostępnianie hiperłączy. 

30. Podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna – pojęcie, rodzaje. 

31. Profil zaufany – pojęcie, sposób wykorzystania. 

32. Podstawowe zasoby infrastruktury informacyjnej państwa. 

33. Przykładowe systemy baz danych statystycznych. 

34. Rodzaje i funkcje informacji w gospodarce. 

35. Istota i rola systemu informacyjnego. 

36. Biuro informacji gospodarczej. 

37. Rynek wirtualny jako rynek właściwy. 

38. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). 

39. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

40. Działalność telekomunikacyjna jako działalność regulowana. 

41. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 

42. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

43. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

44. Świadczenie usług drogą elektroniczną a usługa społeczeństwa informacyjnego. 

45. Mere conduit, caching, hosting – pojęcia oraz podobieństwa i różnice. 
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46. Direct e-commerce a indirect e-commerce. 

47. Pojęcie cyberbezpieczeństwa w aktach prawa krajowego i prawa unijnego. 

48. Idea społeczeństwa informacyjnego. 

49. Zasady komunikacji elektronicznej i elektronicznego przetwarzania informacji. 

50. Dostęp do e-informacji publicznej. 


