
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU PRAWO
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

- PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I PRAKTYCZNY:

W oparciu  o  zapisy  zawarte  w  Regulaminie  Studiów dotyczące  zakresu
wiedzy i  umiejętności  wymaganych  na  egzaminie  dyplomowym  oraz
program  nauczania  na  studiach  jednolitych  magisterskich  na  kierunku
Prawo,  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne –  profil  ogólnoakademicki  i
praktyczny ustala  się,  iż  student  odpowiada  na  trzy  sformułowane  do
protokołu pytania:
•  dwa z zakresu treści przedmiotów podstawowych i kierunkowych z listy
zagadnień egzaminacyjnych,
• trzecie dotyczące tematyki napisanej przez studenta pracy dyplomowej.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU TREŚCI PODSTAWOWYCH I
KIERUNKOWYCH:

1. Pojęcie materialnego prawa administracyjnego
2. Akt normatywny: pojęcie, budowa, typy
3. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych
4. Pojęcie i forma czynności prawnych
5. Cechy i elementy decyzji administracyjnej
6. Koncesja jako forma reglamentacji działalności gospodarczej
7. Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego
8. Konstytucyjne środki ochrony praw i wolności jednostki
9. Apelacja w postępowaniu cywilnym
10. Podział terytorialny państwa
11. Wyłączenie sędziego z udziału w postępowaniu cywilnym
12. Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad samorządem 
terytorialnym
13. Pojęcie i rola organu administracji publicznej na wybranym 
przykładzie



14. Kontrola sądowa administracji publicznej
15. Czyny niedozwolone i ich skutki na gruncie prawa cywilnego
16. Prawne formy działania administracji publicznej
17. Funkcje prawa karnego
18. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu
19. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem miejsca i osób
20. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
21. System środków karnych
22. Rodzaje umów o pracę
23. Zakaz działalności konkurencyjnej w prawie pracy
24. Wypadek przy pracy
25. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.
26. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia
27. Elementy pisma procesowego w postępowaniu cywilnym
28. Prawa i obowiązki świadka w toku postępowania.
29. Pojęcie pełnomocnictwa i jego rodzaje
30. Pojęcie przedawnienia roszczeń i terminy przedawnienia
31. Źródła prawa UE
32. Struktura instytucjonalna UE
33. Struktura administracji publicznej
34. Spółka partnerska
35. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego
36. Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym
37. Skutki orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
38. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
39. Dobrowolne poddanie się karze na gruncie prawa karnego
40. Zatarcie skazania na gruncie prawa karnego
41. Rodzaje świadczeń realizowanych przez ZUS
42. Polskie instytucje zajmujące się ochroną konkurencji
43. Ogólne rodzaje świadczeń z ubezpieczenia społecznego
44. Obrona konieczna
45. Prawa i obowiązki oskarżonego
46. Cofnięcie powództwa w postepowaniu cywilnym
47. Zbycie nieruchomości przez gminę w drodze bezprzetargowej
48. Rada gminy
49. Rodzaje spółek osobowych
50. Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
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