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ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU 

 

ADMINISTRACJA I STOPNIA 

(obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022) 

 

 

Zagadnienia z przedmiotów ogólnych i kierunkowych 

 

1. Geneza nauki o administracji 

2. Pojęcie państwa 

3. Pojęcie demokratycznego państwa prawnego 

4. Pojęcie administracji 

5. Administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym 

6. Czynniki kształtujące administrację publiczną 

7. Struktura aparatu administracji publicznej i jej uwarunkowania 

8. Funkcje administracji publicznej 

9. Rola prawa w administracji publicznej 

10. Prawo jako zjawisko społeczne 

11. Pojęcie, cechy i budowa normy prawnej 

12. Pojęcie i rodzaje przepisów prawnych 

13. Pojęcie źródeł prawa. Klasyfikacja źródeł prawa w RP 

14. Pojęcie praworządności 

15. Istota i pojęcie konstytucji 

16. Cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej 

17. Naczelne zasady ustroju RP 

18. Konstytucyjny status jednostki 

19. System praw i wolności w Konstytucji RP 

20. Struktura administracji rządowej 

21. Centralne organy administracji rządowej 

22. Podziały terytorialne państwa 

23. Prawne formy działania administracji 

24. Stanowienie aktów powszechnie obowiązującego prawa przez organy administracji 

publicznej 

25. Podział prawa administracyjnego i jego poszczególne elementy 

26. Zasady prawa administracyjnego 

27. Władztwo administracyjne 

28. Pojęcie organu administracji publicznej 

29. Pojęcie urzędu organu administracji publicznej 

30. Pojęcie dóbr publicznych 

31. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 

32. Zasada legalizmu 

33. Rola sądów w funkcjonowaniu administracji 

34. Zasady prawidłowej legislacji 

35. Administracyjnoprawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 

36. Pojęcie centralizacji i decentralizacji administracji 

37. Pojęcie, istota i cechy samorządu terytorialnego 

38. Struktura organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego 

39. Formy demokracji bezpośredniej w jednostkach samorządu terytorialnego 



40. Instrumenty administracyjne, ekonomiczne i społeczne w ochronie środowiska 

41. Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej 

42. Gospodarka rynkowa i rola państwa w gospodarce 
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1. Subsydiarność władzy publicznej w demokracji 

2. Istota samorządu terytorialnego 

3. Działalność samorządu terytorialnego w sferze użyteczności publicznej 

4. Działalność jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teorii polityk publicznych 

5. Społeczeństwo obywatelskie na poziomie lokalnym 

6. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 

7. Pojęcie aktu prawa miejscowego 

8. Organy kontroli i nadzoru samorządu terytorialnego 

9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

10. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

11. Ogólna charakterystyka podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego 

12. Strony postępowania egzekucyjnego w administracji 

13. Zakres dopuszczalnej działalności samorządu terytorialnego w sferze komercyjnej 

14. Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych 

15. Podział państw Unii Europejskiej ze względu na stopień ich decentralizacji 

16. Podstawowe modele samorządu terytorialnego we współczesnej Europie 

17. Uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego w wymiarze regionalnym 

18. Zasady udzielania zamówień publicznych 

19. Własność intelektualna we współczesnym świecie 

20. Rodzaje polityk publicznych 
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1. Rola państwa w życiu społecznym i ekonomicznym 

2. Istota usług publicznych 

3. Cele i narzędzia polityki gospodarczej 

4. Instrumenty polityki monetarnej 

5. Rola banku centralnego w polityce ekonomicznej państwa 

6. Instrumenty koordynacji polityk makroekonomicznych 

7. Procedura unikania deficytu budżetowego 

8. Definicja, rodzaje oraz skutki bezrobocia 

9. Pojęcie i struktura administracji skarbowej 

10. Funkcje administracji fiskalnej 

11. Fiskalne organy samorządowe 

12. Wzrost i rozwój gospodarczy 

13. Warunki podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej 

14. Procedura podejmowania działalności gospodarczej 

15. Rola państwa w kształtowaniu warunków prawnych i ekonomicznych prowadzenia 

działalności gospodarczej 

16. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w sferze gospodarki komunalnej 

17. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego w sferze użyteczności 

publicznej 

18. Rola i miejsce administracji publicznej w świetle wybranych teorii rozwoju lokalnego 

19. Idea zrównoważonego rozwoju 


