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Lista zagadnień do obrony pracy dyplomowej:
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Przedstawienie przedmiotu prawoznawstwa oraz podstawowych działów i dyscyplin
prawoznawstwa.
Prezentacja poglądów na istotę prawa i jego społeczne funkcje.
Rola prawa w organizacji państwowej.
Charakterystyka nauki o administracji oraz koncepcji badawczych nauki o administracji.
Omówienie definicji oraz podstawowych funkcji administracji publicznej.
Koncepcja i współczesne rozumienie podziału władz.
Współczesne systemy konstytucyjne i źródła prawa konstytucyjnego.
Pojęcie i rodzaje wolności i praw człowieka i obywatela - wolności i prawa osobiste,
polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne.
Prawa i obowiązki obywatelskie. Środki ochrony wolności i praw.
Pojęcie i podział prawa administracyjnego oraz źródła prawa administracyjnego
Stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjna.
Prawne formy działania administracji publicznej.
Podział terytorialny dla celów administracji publicznej.
Podmioty realizujące zadania administracji publicznej.
Powiązania organizacyjne i funkcjonalne między podmiotami administrującymi.
Pojęcie części szczególnej w prawie administracyjnym. Systematyka części szczególnej.
Działy administracji rządowej a część szczególna w prawie administracyjnym.
Wybrane działy części szczególnej w prawie administracyjnym.
Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego oraz jego zasady ogólne.
Strona. Załatwianie spraw. Doręczenia. Wezwania. Terminy.
Wszczęcie postępowania. Zawieszenie postępowania. Wznowienie postępowania.
Rozprawa. Dowody. Protokoły i adnotacje. Udostępnianie akt. Decyzje. Ugoda. Postanowienia
Odwołania. Zażalenia
Rynek. Konkurencja doskonała i monopol. Oligopol.
Gospodarstwo domowe w aspekcie teorii zachowań konsumentów.
Równowaga rynkowa. Elastyczność popytu i podaży.
Podstawowe pojęcia rachunkowości: bilans, przychody, koszty.
Budżet państwa. Dochód narodowy. Deficyt i dług publiczny.
Działalność gospodarcza - pojęcia podstawowe. Zasada wolności gospodarczej. Istotne
wyznaczniki ładu gospodarczego.
Reglamentacja działalności gospodarczej. Zakres koncesjonowania i zezwoleń. Postępowanie w
sprawach zezwoleń i koncesji.
Źródła i zasady polskiego prawa cywilnego. Wykładnia i stosowanie prawa cywilnego.
Podmiotowość cywilnoprawna - osoby fizyczne i osoby prawne.
Skarb państwa i jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty czynności i stosunków
cywilnoprawnych.
Przedstawicielstwo - ustawowe, pełnomocnictwo, prokura.
Przygotowanie (listy intencyjne, umowy ramowe, umowy przedwstępne) i tryb zawierania umów
(oferta, przetarg, negocjacje).
Rola umów w administracji rządowej i samorządowej. Zabezpieczenie wykonania umowy.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy. Specyfika źródeł prawa pracy i
jego zasady.
Stosunek pracy. Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy. Rodzaje umowy o
pracę.
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Obowiązują od roku akademickiego 2012/2013
Ustanie lub zmiana umownego stosunku pracy.
Czas pracy - pojęcie, systemy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w dniach
ustawowo wolnych od pracy.
Wynagrodzenie za pracę.
Szczególna prawna ochrona wynagradzania za pracę.
Wybrane zagadnienia prawa urzędniczego.
Pojęcie publicznej gospodarki finansowej, finansów publicznych, publicznej działalności
finansowej.
Definicja prawa finansowego. Działy prawa finansowego - zakres i specyfika.
Pojęcie socjologii i metod badań socjologicznych.
Podstawy prawne systemu zamówień publicznych. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o
zamówieniach publicznych.
Główne zasady zamówień publicznych.
Pojęcie prawa karnego - jego podstawowe cechy i funkcje. Źródła prawa karnego.
Konstrukcja przepisów prawa karnego.
Wykładnia prawa.
Zasady obowiązywania ustawy karnej.
Przestępstwo i zasady odpowiedzialności karnej. Kary i orzekanie. Środki zabezpieczające.
Rozwój polskiego prawa wykroczeń. Źródła prawa wykroczeń.
Pojęcie wykroczenia. Wykroczenie a przestępstwo.
Źródła prawa UE i jego instytucje.
Przedmiot i metody demografii. Pojęcie i podstawowe procesy demograficzne.
Zastosowanie badań statystycznych w zakresie procesów demograficznych..
Analiza zjawisk społecznoekonomicznych na podstawie przeprowadzonych badań, w skali makro
i mikro.
Prezentacja podstawowych poglądów na tworzenie prawa. Stanowienie prawa a inne rodzaje
działalności prawotwórczej..
Uwarunkowania i ograniczenia działalności legislacyjnej w demokratycznym państwie prawnym.
Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji. Organy egzekucyjne. Zasady
prowadzenia egzekucji.
Pojęcie negocjacji i mediacji. Kulturowe i etyczne uwarunkowania negocjacji.
Podstawy teorii komunikacji. Negocjacje jako proces komunikacji.
Konflikt i kooperacja jako podłoże sytuacji negocjacyjnej.
Istota samorządu terytorialnego. Struktura administracyjna – jednostki samorządu terytorialnego.
Pojęcie utworu i treść praw autorskich do utworu – zarówno osobistych jak
i majątkowych.
Rodzaje przedmiotów własności przemysłowej i podstawowe zasady ich ochrony w drodze
uzyskiwania praw wyłącznych.
Ochrona cywilnoprawna i karnoprawna praw autorskich.
Organizacja i zarządzanie obiegiem dokumentów w zakładzie pracy.
Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego (sustainable development).

