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1. Pojęcie normy prawnej i jej budowa. 

2. Język prawny a język prawniczy. 

3. Zalety i wady systemów informacji prawnych. 

4. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych. 

5. Podmioty prawa międzynarodowego.  

6. Koncepcja trójpodziału władzy Monteskiusza. 

7. Koncepcja państwa według T. Hobbesa i J. Locke’a. 

8. Koncepcja państwa i prawa J.J. Rousseau. 

9. Teoria biurokracji M. Webera. 

10. System źródeł prawa w RP. 

11. Transformacja ustrojowa w Polsce w latach 1989-1991. 

12. Proces legislacyjny w RP. 

13. Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka.  

14. Generacje praw jednostki. 

15. Fundacje i stowarzyszenia jako organizacje pozarządowe. 

16. Pojęcie i klasyfikacja aktów administracyjnych. Decyzja administracyjna i jej elementy składowe. 

17. Miejsce aktów UE w systemie źródeł prawa administracyjnego. 

18. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

19. Dowody w KPA - postępowanie dowodowe, rodzaje dowodów, zasady prowadzenia postępowania 

dowodowego. 

20. Środki egzekucyjne stosowane w egzekucji administracyjnej. 

21. Zasady wydawania dowodu osobistego.   

22. Źródła prawa urzędniczego w Polsce. 

23. Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

24. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. 

25. Rejestracja małżeństwa konkordatowego. 

26. Społeczne, prawne i ekonomiczne skutki naruszeń praw własności intelektualnych. 

27. Zjawisko plagiatu i jego konsekwencje prawne.  

28. Finanse publiczne a prywatne  

29. Pojęcie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 

30. Elementy stałe i zmienne konstrukcji prawnej podatku. 

31. Zasada odpowiedzialności podmiotowej za przestępstwa i wykroczenia. 

32. Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia 

33. Przedawnienie. 

34. Rękojmia a gwarancja. 

35. Charakterystyka mierników makroekonomicznych (PKB, PNB, PNN, DN). 

 

Dodatkowo dla specjalności Administracja publiczna 

1. Pojęcie systemu politycznego państwa i ich typologia. 

2. Instytucje systemów politycznych – parlamenty, rządy, sądy.  

3. Pojęcie reżimu autorytarnego i totalitarnego – główne różnice. 

4. Pojęcie systemu społecznego. 

5. Źródła prawa Unii Europejskiej. 



6. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP. 

7. Charakterystyka biznes planu.  

 

 

Dodatkowo dla specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją 

1. Czym jest projekt i zarządzanie projektami. 

2. Charakterystyka źródeł finansowania projektów z budżetu UE. 

3. Struktura i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych – organy, status prawny, relacje między 

organami.  

4. Wyjaśnić, na czym polega zdolność do czynności prawnych w przypadku organizacji międzynarodowej. 

5. Charakterystyka procesów wchodzących w skład zarządzania. 

6. Scharakteryzować model zarządzania partycypacyjnego (governance). 

7. Scharakteryzować centralistyczno-wyrównawczy model polityki regionalnej państwa. 

 


