Wykaz zagadnień na egzamin magisterski
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PRAWO, TRYB: STACJONARNY, NIESTACJONARNY

Załącznik do uchwały nr 8/2011/2012 w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów
podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach magisterskich na kierunku: Prawo.

KIERUNEK: PRAWO
1. System źródeł prawa według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
2. Parlament w RP (struktura, organizacja, funkcje i tryb działania)
3. Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia
1997 r.
4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
5. Zasada subsydiarności w działaniu Unii Europejskiej
6. Prawne formy działania administracji publicznej
7. Podmioty realizujące zadania administracji publicznej
8. Europeizacja prawa administracyjnego
9. Zasady prawa administracyjnego
10.Zasady ogólne postępowania administracyjnego
11.Strony w postępowaniu administracyjnym i podmioty na prawach stron
12.Ugoda administracyjna
13.Kontrola instancyjna w administracji
14.Decyzja administracyjna i postanowienie
15.Zasady prawa cywilnego
16.Status osoby fizycznej w świetle prawa cywilnego
17.Pojęcie i istota osoby prawnej
18.Pojęcie i rodzaje czynności prawnych
19.Wady oświadczeń woli
20.Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura
21.Odpowiedzialność cywilna
22.Przedawnienie roszczeń i terminy zawite w świetle Kodeksu cywilnego
23.Strony i inni uczestnicy postępowania cywilnego
24.Postępowanie cywilne przed sądem I instancji
25.Postępowanie nieprocesowe
26.Postępowanie przed sądem polubownym
27.Ogólne pojęcie przestępstwa
28.Formy popełniania przestępstwa
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29.Wyłączenie odpowiedzialności karnej
30.System kar według Kodeksu karnego
31.Przedawnienia według Kodeksu karnego
32.Podmioty prowadzące postępowanie karne (przygotowawcze i jurysdykcyjne)
33.Czynności procesowe (pojęcie, rodzaje, formy i tryb podejmowania) w postępowaniu karnym
34.Rozprawa w postępowaniu karnym
35.Postępowanie odwoławcze według Kodeksu postępowania karnego
36.Prawo a inne normy społeczne (moralne, zwyczajowe, religijne, organizacji społecznych)
37.Zasady redagowania tekstów prawnych
38.Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze
39.System prawny i porządek prawny
40.Przestrzeganie prawa a stosowanie prawa
41.Elementy treści ustawy budżetowej
42.Główne źródła dochodów budżetu państwa
43.Budżet jednostki samorządu terytorialnego – ogólna charakterystyka
44.Zasady prawa ochrony środowiska
45.Charakter prawny Unii Europejskiej
46.Umowa międzynarodowa jako źródło prawa
47.Stosunek pracy
48.Zasada społecznej gospodarki rynkowej
49.Wolność gospodarcza
50.Prawo zwyczajowe w ujęciu historycznym
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