PROBLEMY EGZAMINACYJNE
DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA
I stopień
1. Istota, pojęcie, rodzaje i funkcje prawa.
2. Wzajemny stosunek prawa i innych norm społecznych: obyczaje, zwyczaje, normy
towarzyskie i normy techniczne.
3. Świadomość prawna i praworządność.
4. Norma prawna: definicja, budowa i rodzaje norm prawnych. Związki między
normami prawnymi.
5. Zasady prawa.
6. Systematyka prawa: gałęzie prawa materialnego i procesowego. Prawo
wewnętrzne i prawo międzynarodowe publiczne.
7. Akt normatywny: rodzaje, stanowienie i publikowanie aktów normatywnych.
8. Stosunek prawny i jego elementy. Rodzaje stosunków prawnych. Fakty prawne.
9. Podmioty prawa: osoby fizyczna, prawne. Kategorie i rodzaje osób prawnych.
10. Stanowienie i przestrzeganie prawa. Pojęcie i przebieg procesu stanowienia prawa.
11. Wykładnia prawa. Przedmiot, podmioty i sposoby wykładni (rodzaje dyrektyw).
12. Źródła prawa.
13. Pojęcie i struktura prawa administracyjnego. Prawne formy działania administracji
14. Administracja publiczna i jej organy.
15. Stosunek administracyjno – prawny.
16. Akt normatywny administracji.
17. Czynności cywilno – prawne.
18. Nadzór i kontrola w administracji publicznej.
19. Pojęcie i zasady postępowania administracyjnego.
20. Przebieg postępowania administracyjnego:
21. Środki odwoławcze. Nadzwyczajne środki zaskarżania:
22. Postępowanie egzekucyjne w administracji:
23. Ustrój administracji publicznej.
24. Zasady kształtowania ustroju administracji publicznej w Polsce.
25. Organy administracji publicznej.
26. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego.
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27. Nadzór nad samorządem terytorialnym. Organy nadzoru nad samorządem
terytorialnym.
28. Podstawowe zasady ustroju politycznego RP.
29. Zasada trójpodziału władzy – system organów państwa.
30. Rada Ministrów: Premier, Ministrowie. Podstawowe zadania Rady Ministrów.
31. Samorząd terytorialny – funkcja i struktura.
32. Pojecie prawa gospodarczego, przedsiębiorcy i czynności handlowej.
33. Pojęcie swobody gospodarczej i jej ograniczeń.
34. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
35. Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza.
36. Spółki prawa cywilnego i handlowego.
37. Pojęcie i funkcje prawa karnego i prawa wykroczeń.
38. Podmiot i przedmiot prawa karnego i prawa wykroczeń.
39. Znamiona strony przedmiotowej i podmiotowej przestępstwa i wykroczenia.
40. Praktyczne aspekty stosowania kar i środków karnych.
41. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego
42. Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny i ich zadania.
43. Źródła prawa międzynarodowego i zobowiązań międzynarodowych
44. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego
45. Organizacje międzynarodowe i ich rola we współczesnym świecie
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