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Pytania ogólne

1.Struktura i kompetencje sądów administracyjnych w Polsce
2.Zakres kontroli sądowo-administracyjnej
3.Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
4.Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu sądowo-administracyjnym
5.Zasady postępowania sądowo-administracyjnego
6.Strony i uczestnicy postępowania sądowo-administracyjnego
7.Podstawowe cechy ustroju demokratycznego
8.Pojęcie i rodzaje organów administracji publicznej (organów administracyjnych)
9.Style przywództwa
10. Konstytucja Biznesu – pojęcie, cel, zakres
11. Rola ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu
12.Zadania Regionalnej Izby Obrachunkowej
13. Zadania Narodowego Banku Polskiego
14. Wymień organy ochrony środowiska
15.Fundusze strukturalne - rodzaje
16.Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
17.Struktura budżetu państwa

18. Pojęcie i znaczenie komunikacji interkulturowej
19. Społeczeństwo obywatelskie – cechy charakterystyczne
20.Prakseologia i idea Dobrej Roboty w ujęciu Tadeusza Kotarbińskiego w kontekście
praktyki organizacyjnej

Pytania specjalnościowe

Specjalność Administracja Publiczna

1.Administracja zespolona a administracja niezespolona
2.Właściwość miejscowa organów administracji publicznej
3. Obowiązki członka korpusu służby cywilnej
4. Zakres gospodarki komunalnej
5.Pojęcie kary administracyjnej
6.Jednostki samorządu terytorialnego – ogólna charakterystyka
7.Postępowanie jurysdykcyjne a postępowanie niejurysdykcyjne
8. Zakres przedmiotowy Kodeksu Postępowania Administracyjnego
9.Zasada subsydiarności administracji publicznej
10.Administracyjne postępowania szczególne – pojęcie, przykłady
11.Ograniczenia prawa do informacji publicznej
12. Postępowanie odwoławcze w świetle KPA
13. Dostęp do informacji publicznej – pojęcie, tryby
14. Pozwolenie budowlane – zasady postępowania
15. Zamówienia publiczne – pojęcie, podstawowe tryby

16. Prawa członka korpusu służby cywilnej
17. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym w świetle KPA
18.Organy gminy
19.Organy powiatu
20. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego - podstawowe zadania

Specjalność Zarządzanie w administracji publicznej

1. Struktura KAS
2. Kontrola wykonania budżetu państwa przez Najwyższą Izbę Kontroli
3. Służba cywilna w Polsce – pojęcie, organy nadzoru
4. Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
5. Model administracji biurokratycznej – podstawowe cechy
6. Zadania Najwyższej Izby Kontroli
7. Pojęcie New Public Management
8. Dyscyplina finansów publicznych
9. Zakres przedmiotowy ustaw samorządowych
10. Postępowanie w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego w jednostkach
samorządu terytorialnego
11. Skarga do sądu administracyjnego na uchwały (zarządzenia) Rady Gminy
12. Pojęcie władztwa administracyjnego
13. Finansowe a pozafinansowe motywowanie pracowników
14. Postępowanie wyborcze – ogólna charakterystyka
15. Centralne organy administracji rządowej
16. Terenowe organy administracji rządowej
17. Postępowanie w sprawie skargi na akty nadzoru nad gminą
18. Ogólne zasady techniki prawodawczej w administracji publicznej
19. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – podstawowe zadania
20. Zakres gospodarki komunalnej

Specjalność Administracja Finansowo-Gospodarcza

1.Podatek PIT a podatek CIT
2.Dyscyplina finansów publicznych
3. Formy prowadzenia ewidencji podatkowej
4.Podatki bezpośrednie a podatki pośrednie
5.Organy kontroli podatkowej
6. KAS – podstawowe zadania
7.Mediacje gospodarcze – ogólna charakterystyka
8. Struktura KRS
9. CEiDG – charakterystyka ogólna
10. Odmowa udzielenia koncesji w świetle Prawa przedsiębiorców
11. Podatki i opłaty lokalne - rodzaje
12. Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej
13.Prawo przedsiębiorców – zakres przedmiotowy
14. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych
15. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
16.Ogólna charakterystyka spółek osobowych
17. Cechy charakterystyczne spółek partnerskich
18. Spółką jawna – charakterystyka ogólna
19. Różnice pomiędzy spółką akcyjną a spółką z o.o
20. Spółka komandytowa – charakterystyka ogólna

