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ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU
ADMINISTRACJA II STOPNIA
(obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021)
Zagadnienia z przedmiotów ogólnych i kierunkowych
1. Teorie genezy państwa
2. Ustrojowe zasady demokratycznego państwa prawnego
3. Państwo autorytarne a totalitarne
4. Cechy państwa demokratycznego
5. Współczesne koncepcje demokracji
6. Idea trójpodziału władzy
7. Decentralizacja władzy publicznej
8. Państwo we współczesnych nurtach myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologicznoekonomicznej
9. Koncepcja państwa dobrobytu
10. Administracja publiczna wobec procesów integracji europejskiej i globalizacji
11. Zasady i instytucje systemu ubezpieczeń społecznych
12. Pojęcie polityki społecznej
13. Samorząd terytorialny w demokratycznym państwie prawa
14. Geneza i kształt współpracy międzynarodowej samorządów terytorialnych
15. Instytucja budżetu obywatelskiego
16. Katalog, sposób procedowania oraz promulgacja aktów prawa miejscowego
17. Kontrola konstytucyjności i legalności aktów prawa miejscowego
18. Pojęcie polityki, polityczności i upolitycznienia
19. Modele i typologie biurokracji
20. Wkład Maxa Webera do socjologii administracji
21. Teoria wyboru publicznego
22. Efektywność i zawodność rynku
23. Metody rekrutacji pracowników w administracji publicznej
24. Motywowanie pracownika w administracji publicznej
25. Ogólne zasady postępowania administracyjnego
26. Zasady postępowania sądowo-administracyjnego
27. Model sądownictwa administracyjnego w Polsce i przedmiot jego kontroli
28. Struktura sądów administracyjnych
29. Kontrola społeczna i obywatelska administracji publicznej
30. Kontrola zarządcza w administracji publicznej
31. Procedura zarządzania ryzykiem w administracji publicznej
32. Źródła dochodów Unii Europejskiej
33. Źródła prawa Unii Europejskiej i ich stosowanie przez krajową administrację publiczną
34. Rodzaje skarg rozpoznawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
35. Podstawowe zasady postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
36. Zasady funkcjonowania współczesnych systemów ubezpieczenia społecznego
37. Repartycyjny system emerytalny
38. Świadczenia z funduszu emerytalnego w Polsce
39. Finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego

40. Organy nadrzędne nad finansowym i niefinansowym organem postępowania
przygotowawczego
Zagadnienia dla modułu fakultatywnego 1
1. Instytucjonalizacja partnerstwa publiczno-prywatnego
2. Partnerstwo publiczno-prywatne a tradycyjna metoda realizacji zadań publicznych
3. Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w państwach Unii Europejskiej
4. Struktura budżetu państwa
5. Struktura budżetu jednostek samorządu terytorialnego
6. Deficyt i dług publiczny
7. Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
9. Pojęcie zasobu nieruchomości publicznych
10. Administracyjnoprawne formy gospodarowania nieruchomościami
11. Pojęcie podatku
12. System podatkowy w Polsce
13. Zasady postępowania podatkowego
14. Pojęcie prawa podatkowego materialnego i proceduralnego ze wskazaniem źródeł prawa
15. Podmioty postępowania podatkowego
16. Procedura założenia spółki cywilnej
17. Cele i założenia CEIDG
18. Rodzaje rejestrów wchodzących w skład KRS
19. Spółki prawa handlowego w gospodarce komunalnej samorządu terytorialnego
20. Pojęcie przedsiębiorcy i jego rodzaje
Zagadnienia dla modułu fakultatywnego 2
1. Definiowanie i typologia samorządów
2. Teorie samorządu terytorialnego
3. Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce po 1990 r.
4. Prawo jako instrument polityki publicznej
5. Ekonomiczna teoria władzy i biurokracji
6. Sektorowe polityki publiczne
7. Ogłaszanie aktów prawnych w formie elektronicznej
8. Dostęp do informacji publicznych – BIP
9. Platforma e–PUAP
10. E-usługi w administracji publicznej
11. Ochrona danych osobowych w Internecie
12. Przyczyny zróżnicowania samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej
13. Samorząd terytorialny w państwach unitarnych UE
14. Samorząd terytorialny w państwach federalnych Unii Europejskiej
15. Specyfika zarządzania publicznego
16. Specyfika organizacji publicznych
17. Charakterystyka otoczenia organizacji publicznych
18. Administracja a zarządzanie publiczne
19. Współczesne wyzwania zarządzania w sektorze publicznym
20. Zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych
Zagadnienia dla modułu fakultatywnego 3
1. Definicja i przedmiot polityki publicznej

2. Instrumenty polityki publicznej i ich zastosowanie
3. Teorie polityki publicznej i zarządzania publicznego
4. Pojęcie gospodarki komunalnej
5. Pojęcie gospodarki przestrzennej
6. Zasady planowania przestrzennego
7. Działalność gospodarcza samorządów terytorialnych
8. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia gospodarki komunalnej w sferze użyteczności
publicznej
9. Nadzór i kontrola w gospodarce komunalnej
10. Kompetencje organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie obrotu
udziałami i akcjami spółek komunalnych
11. Globalizacja i jej wpływ na zarządzanie w sektorze publicznym
12. Strategie w organizacjach publicznych
13. Kultura organizacyjna i jej uwarunkowania w sektorze publicznym
14. Teorie naukowego zarządzania
15. Nowe zarządzenie publiczne
16. Istota i znaczenie zarządzania w praktyce administracji
17. Biurokracja jako forma władzy społecznej i jej krytyka
18. Strategiczne zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
19. Uwarunkowania rozwoju lokalnego
20. Gmina jako podmiot zarządzania rozwojem lokalnym

