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ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJACKIEGO 

KIERUNEK: ADMINISTRACJA - studia I stopnia 

PYTANIA KIERUNKOWE: 

1. Dlaczego wyróżnienie określonych klas problemów zarządzania i sytuacji decyzyjnych 

jest ważne? Proszę omówić znaną Panu/i typologię problemów zarządzania i podać 

adekwatne przykłady problemów z każdej kategorii.  

2. Proszę wymienić znane Panu/i metody planowania strategicznego oraz omówić jedną, 

która Pana/i zdaniem jest najszerzej stosowana. 

3. Proszę omówić typowe cechy współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Która z 

nich jest Pana/i zdaniem najistotniejsza. Proszę uargumentować Pana/i wybór. 

4. Jakie czynniki wpływają na to, czy pracownicy wspierają czy też tłumią w sobie 

kreatywne nastawienie do swojej pracy? Który z tych czynników odgrywa dla Pana/i 

najistotniejsze znaczenie i dlaczego?  

5. Proszę omówić znaczenie instytucji współuczestnictwa formalnego w świetle koncepcji 

legitymacji procesowej strony. 

6. Proszę omówić kiedy i w jaki sposób zamawiający narusza jedną z kluczowych zasad, 

jaką jest zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

wykonawców. 

7. Kluczowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest jawność 

postępowania. Proszę omówić, dlaczego jest to tak ważne i wskazać, jakie dokumenty 

postępowania są jawne oraz w stosunku do czego tę jawność można ograniczyć. 

8. Proszę omówić, jaką rolę pełni postępowanie egzekucyjne w administracji publicznej? 

9. Proszę wyjaśnić pojęcie administracji publicznej jako systemu organizacyjnego. 

10. Proszę opisać główne różnice między modelami administracji publicznej (Maxa 

Webera, New Public Management, New Public Governance). 

11. Proszę omówić uprawnienia właściciela. 

12. Proszę omówić odpowiedzialność organów władzy publicznej. 

13. Proszę scharakteryzować podział terytorialny kraju. Czy jest on optymalny? 

14. Proszę omówić sytuację prawną wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 



15. Proszę wymienić i scharakteryzować organy uchwałodawcze jednostek samorządu 

terytorialnego. 

16. Proszę wyjaśnić pojęcie organu w administracji publicznej. 

17. Proszę wyjaśnić na czym polega decentralizacja administracji publicznej oraz podać 

przykłady. 

18. Proszę omówić organy jednoosobowe i kolegialne w administracji publicznej - podać 

przykłady i ich charakterystyki.  

19. Proszę podać podstawowe kompetencje i uprawnienia Prezydenta RP wraz z 

przykładami. Czy Pana/Pani zdaniem podział kompetencji między rządem a 

prezydentem jest właściwy?  

20. Proszę przedstawić konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości. 

 

PYTANIA SPECJALNOŚĆIOWE:  

1. Na czym polega różnica w konstrukcji zakresów zadań między samorządem gminnym 

a powiatowym? Proszę podać przykład obszaru, w którym gminy mogą prowadzić 

działania, choć nie został on wyraźnie przypisany do ich zadań. Jaki warunek musi być 

spełniony, aby gminy mogły podjąć takie działania? 

2. Jakie modele zarządzania gospodarką komunalną są Panu/i znane? Który z nich Pana/i 

zdaniem jest najbardziej efektywny? 

3. Jakie rodzaje diagnoz należy przeprowadzić w ramach procesu tworzenia strategii 

rozwoju regionalnego? Która z nich i dlaczego jest w Pana/i odczuciu najistotniejsza? 

4. Proszę omówić współczesne dylematy polityki regionalnej. Wokół jakich celów Pana/i 

zdaniem powinny być koncentrowane środki polskiej polityki regionalnej? 

5. Jak Pana/i zdaniem powinien być kształtowany wizerunek urzędu w mediach 

społecznościowych. Proszę podać przykłady. 

6. Proszę scharakteryzować koncepcję employer brandingu. Czy Pana/i zdaniem powinna 

być ona wdrażana w administracji publicznej? Proszę o uargumentowanie.  

7. Proszę wskazać znaczenie prawa wstępu obywateli na posiedzenia organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego jako instrumentu kontroli społecznej 

administracji publicznej. 

8. Proszę określić rolę i najważniejsze zadania Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

jako organu kontroli instancyjnej. 



9. Proszę omówić rolę samorządu terytorialnego w zakresie polityki edukacyjnej na 

przykładzie wybranej jednostki samorządu terytorialnego. 

10. Proszę wskazać najważniejsze założenia polityki społecznej samorządu terytorialnego 

w walce z wykluczeniem społecznym. 

11. Proszę wskazać zadania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku zagrożenia 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy. 

12. Proszę podać przesłanki ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej oraz 

przedstawić przykłady ich możliwego zastosowania.  

13. Proszę wskazać zasady przetwarzania danych osobowych oraz podać przykłady ich 

praktycznego zastosowania u administratora danych osobowych.     

14. Proszę wskazać i omówić, które z podatków i opłat uchwalane przez Radę Gminy 

zaliczane są do ustawodawstwa obligatoryjnego i fakultatywnego oraz wskazać ich 

wady i zalety. 

15. Proszę wymienić i omówić rodzaje, zakres, uprawnienia i kompetencje władztwa 

podatkowego gmin w odniesieniu do podatków oraz wskazać ich wady i zalety. 

16. Czy przyznany gminom zakres władztwa podatkowego nie naraża ich na ryzyko utraty 

stabilności finansowej? Proszę uzasadnić swój pogląd na ten temat w oparciu o 

przykłady. 

17. Proszę omówić kwestię odpowiedzialności za przestępstwo urzędnicze. 

18. Proszę wskazać różnice między przekroczeniem uprawnień a niedopełnienie 

obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. 

19. Proszę powiedzieć, jak powinien być sformułowany cel projektu zgodnie z zasadą 

SMART? 

20. Proszę wymienić fazy cyklu zarządzania projektem i określić, która z nich Pana/Pani 

zdaniem jest kluczowa?  

 


