PROBLEMY EGZAMINACYJNE
DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA
II stopień
1. Rola organów administracji w kształtowaniu kultury prawnej
2. Istota i rodzaje stosunków prawnych
3. Norma prawna. Wykładnia prawa i jej rola w stosowaniu prawa. Stosunek
administracyjny
4. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
5. Podmioty prawa.
6. Zasady i instytucje prawa wyborczego.
7. Pojęcie i normy prawa administracyjnego.
8. Systematyka źródeł prawa administracyjnego.
9. Ustrój administracji publicznej
10. Istota samorządu terytorialnego
11. Prawne formy działania administracji
12. Sytuacja materialno prawna obywatela i cudzoziemca.
13. Kontrola administracji publicznej
14. Zasady postępowania administracyjnego. Przebieg postępowania
administracyjnego
15. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym
16. Postępowania egzekucyjne w administracji.
17. Struktura sądownictwa administracyjnego. Strony, pełnomocnicy i uczestnicy
postępowania sądowego.
18. Zakres kontroli decyzji administracyjnych przez sądownictwo administracyjne.
19. Postępowanie przed sądami administracyjnymi w pierwszej i drugiej instancji.
20. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia oraz ich rodzaje.
21. Podstawowe zasady ustroju politycznego państwa.
22. Współczesne systemy wyborcze i partie polityczne.
23. Zasady korzystania z europejskich funduszy strukturalnych. Zasady korzystania z
inicjatyw wspólnotowych i programów wyspecjalizowanych.
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24. Istota programów operacyjnych. Zasady ubiegania się o wsparcie ze środków
UE. Procedura przygotowywania wniosku o pomoc ze środków UE.
25. Źródła prawa europejskiego [hierarchia].
26. Podmioty europejskiego prawa gospodarczego.
27. System ochrony prawnej UE- organy sądowe.
28. Główne cele i zadania polityki społecznej. Podmioty polityki społecznej.
29. Ubezpieczenia emerytalne w ZUS oraz rola filarów ubezpieczeń.
30. Źródła i metody rekrutacji pracowników administracji publicznej.
31. System motywacyjny pracowników administracji publicznej.
32. Funkcja i zadania administracji publicznej w systemie ochrony konkurencji.
33. Pojęcie i źródła prawa karnego skarbowego.
34. Zakres przedmiotowy przestępstw i wykroczeń karno-skarbowych.
35. Przedmiot i zakres terytorialnych strategii zarządzania.
36. Zasady i metody sporządzania strategii rozwoju.
37. Funkcje kontroli i audytu w działalności organów administracji publicznej.
38. Gospodarka finansami publicznymi.
39. Spółki prawa handlowego. Umowy handlowe.
40. Strategie zapobiegania przestępczości.
41. Istota zagrożeń terrorystycznych. Źródła terroryzmu
42. System bezpieczeństwa antyterrorystycznego w Polsce. Policja w systemie
antyterrorystycznym.
43. Pojęcie i geneza praw człowieka. Instrumenty międzynarodowej i krajowej
ochrony praw człowieka.
44. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Polsce.
45. Ochrona praw mniejszości w Polsce.

