
Wykaz przykładowych pytań z zakresu podstawowych przedmiotów dla kierunku 

ADMINISTRACJA do egzaminu dyplomowego 

1. Zasada demokratycznego państwa prawnego 

2. Pojęcie administracji publicznej 

3. Źródła prawa administracyjnego 

4. Ogólne zasady postępowania administracyjnego 

5. Ustrój administracji publicznej w Polsce 

6. Konstytucyjna zasada równości praw 

7. Formy prawne działania administracji 

8. Ustrój samorządu terytorialnego w RP 

9. Stosunek administracyjnoprawny - charakterystyka 

10. Organy kontroli państwowej 

11. Podmioty i uczestnicy postępowania administracyjnego 

12. Kompetencje Prezydenta RP 

13. Rzecznik Praw Obywatelskich – powoływanie i kompetencje 

14. System wyborczy do organów publicznych w RP (proporcjonalny i większościowy) 

15. Podmioty polityki społecznej (globalne, krajowe, regionalne, lokalne) 

16. Trybunał Stanu – sposób powoływania i kompetencje 

17. Status i kompetencje wojewody w polskim porządku prawnym 

18. Hierarchia źródeł prawa w RP. Rodzaje umów międzynarodowych jako źródeł prawa 

19. Procedura stanowienia prawa w Polsce 

20. Zasada suwerenności narodu i zasada reprezentacji 

21. Warunki ograniczania wolności obywatelskich 

22. Trójpodział władzy i zasada równowagi władz 

23. Norma prawna a przepis prawny 

24. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w tym Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny 

25. Pojęcie stosunku prawnego i jego elementy 

26. Zasady prawa cywilnego 

27. Zobowiązania – (pojęcie i źródła zobowiązań), rodzaje umów, zasady 

28. Różnice pomiędzy decentralizacją a dekoncentracją władzy (przykłady) 

29. Podmioty stosunku cywilnego. Osobowość prawna 

30. Reforma samorządowa w Polsce w 1990 r. i w 1998 r. - zasadnicze elementy 

31. Podstawowe zasady prawa pracy 

32. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, w tym regionalne izby obrachunkowe 

33. Rodzaje podatków w Polsce 

34. Geneza Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 

35. Źródła prawa wspólnotowego UE 

36. Zasady i cele finansów publicznych 

37. Swoboda działalności gospodarczej 

38. Sądownictwo administracyjne 

39. Kultura społeczna, jej struktura i znaczenie 

40. Typy odpowiedzialności prawnej w administracji publicznej 

41. Podstawowe zasady zarządzania publicznego 

42. Najwyższa Izba Kontroli 

43. Przywódca a menedżer - cechy i role w organizacji 

44. Zintegrowane systemy administracji elektronicznej 

45. Osobowość społeczna człowieka - geneza, czynniki różnic 


