Wykaz zagadnień na egzamin magisterski
STUDIA II STOPNIA, KIERUNEK: ADMINISTRACJA, TRYB: NIESTACJONARNY

Załącznik do uchwały nr 9/2011/2012 w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów
podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach magisterskich na kierunku:
Administracja.

KIERUNEK: ADMINISTRACJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasada pomocniczości i jej konsekwencje dla struktury i funkcji administracji publicznej
Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej
Zadania sądownictwa administracyjnego
Prawo do informacji jako prawo człowieka
Arystoteles o państwie i ustrojach państwowych
Administracja w demokratycznej i republikańskiej koncepcji państwa, na przykładzie demokracji
ateńskiej i republiki rzymskiej
7. Władza publiczna a jednostka w koncepcji materialnego i formalnego państwa prawnego
8. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych
9. Właściwość NSA
10.Strony postępowania sądowoadministracyjnego
11.Skarga w postępowaniu sądowoadministracyjnym
12.Zasada współfinansowania projektów unijnych
13.Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych w Polsce
14.Unijna polityka strukturalna.
15.Zasada wolności gospodarczej
16.Instrumenty administracyjnoprawnej reglamentacji działalności gospodarczej
17.Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej
18.Zakaz praktyk ograniczających konkurencję
19.Pojmowanie prawa międzynarodowego publicznego
20.Źródła prawa międzynarodowego publicznego
21.Podmioty prawa międzynarodowego publicznego
22.Zasady ogólne w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
23.Pozwolenie emisyjne jako decyzja administracyjna
24.Zadania administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska
25.Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
26.Instrumenty polityki społecznej
27.Wypadek przy pracy
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28.Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
29.Pojęcie i typy grupy społecznej
30.Pojęcie i znaczenie kultury organizacyjnej
31.Pojęcie normy społecznej i dewiacji
32.Wolności i prawa jednostki
33.Prawa dziecka a władza rodzicielska w Konstytucji RP
34.Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw
35.Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
36.Instytucja czynnego żalu w prawie karnym skarbowym
37.Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe
38.Norma prawna
39.Stosowanie prawa
40.Wykładnia prawa
41.Programy operacyjne Unii Europejskiej
42.Polityka spójności Unii Europejskiej
43.Studium wykonalności projektów unijnych
44.Zakres kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
45.Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE
46.Karta Praw Podstawowych UE
47.Źródła prawa unijnego i ich obowiązywanie na terenie państw członkowskich
48.Polityka personalna we współczesnej organizacji
49.Opis stanowiska pracy i jego wykorzystanie
50.Sposoby motywowania pracowników do pracy
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