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Kto może być podmiotem przestępstwa? Jak kształtuje się odpowiedzialność nieletnich?
Podaj pełną definicje przestępstwa i scharakteryzuj jego elementy.
Omów zasadę nullum crimen sine lege.
Omów stronę podmiotową czynu zabronionego.
Przedstaw istotę typów kwalifikowanych przez następstwo.
Przedstaw charakter prawny czynu ciągłego.
Na czym polega usiłowanie popełnienia czynu zabronionego? Kiedy zachodzi uchylenie
karalności usiłowania.?
8. Przedstaw granice wiekowe i warunki odpowiedzialności karnej.
9. Przedstaw istotę podżegania i zasady odpowiedzialności za tę formę popełnienia
przestępstwa.
10. Omów istotę czynu ciągłego i ciągu przestępstw. Jak kształtuje się odpowiedzialność w
przypadku zastosowania tych konstrukcji?
11. Omów podstawowe zasady prawa karnego.
12. Przedstaw obowiązywanie ustawy karnej w czasie.
13. Jak się określa czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego. Jakie są tego
konsekwencje?
14. Przedstaw etapy realizacji przestępstwa.
15. Omów sprawcze formy popełnienia przestępstwa.
16. Omów niesprawcze formy popełnienia przestępstwa.
17. Wyjaśnij pojęcie i cele kary .
18. Kara grzywny.
19. Kara pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności. Dyrektywy ich
wymiaru.
20. Przepadek jako środek karny.
21. Warunkowe umorzenie postępowania karnego.
22. Nadzwyczajne złagodzenie kary.
23. Okoliczności wyłączające i umniejszające winę sprawcy.
24. Obrona konieczna, jej struktura i przekroczenie granic.
25. Stan wyższej konieczności, jej struktura i przekroczenie granic.
26. Niepoczytalność całkowita i ograniczona. Konsekwencje prawne.
27. Społeczna szkodliwość czynu jako element definicji przestępstwa.
28. Przygotowanie w formie personalnej i rzeczowej.
29. Omów pojecie przedmiotu przestępstwa i pojęcie przedmiotu czynności wykonawczej.
30. Scharakteryzuj istotę tzw. błędu co do faktu i tzw. błędu co do prawa.
31. Na czym polega zasada teytorialności. Jak się określa miejsce popełnienia czynu
zabronionego.
32. Dokonaj precyzyjnego rozróżnienia pojęć: przestępstwo – czyn zabroniony.
33. Omów istotę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą
kary .
34. Omów indywidualny podmiot typu czynu zabronionego.

35. Omów funkcje i dokonaj podziału znamion typu czynu zabronionego.
36. Przedstaw istotę i funkcję rodzajowego przedmiotu ochrony.
37. Na czym polega istota przestępstw materialnych i formalnych.
38. Wyjaśnij pojęcie przestępstw kierunkowych. Czym różnią się one od typów
kwalifikowanych z uwagi na stronę podmiotową?
39. Jakie są zasady odpowiedzialności za czyny popełnione za granicą.
40. Kim jest nieletni (według kodeksu karnego) i jak kształtuje się jego odpowiedzialność
(także z punktu widzenia dyrektyw szczególnych wymiaru kary)?
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Blok z administracji cyfrowej i ekonomii

Wybrane wdrożenia e-usług z zakresu bezpieczeństwa i powiadamiania ratunkowego.
Wybrane wdrożenia e-usług z zakresu wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa.
Wybrane wdrożenia e-usług z zakresu spraw administracyjnych i spraw obywatelskich.
Wybrane wdrożenia e-usług z zakresu służby zdrowia.
Wdrażanie systemu e-administracji (na przykładzie dowolnej jednostki rządowej lub
samorządowej etc.).
6. Wpływ dostępności e-usług (np. w województwie warmińsko-mazurskim) na tworzenie
kapitału społecznego/ tempo wzrostu gospodarczego regionu/zmniejszenie bezrobocia.
7. Analiza wybranego projektu informatycznego (w Polsce lub dowolnym państwie Unii
Europejskiej) np. w obszarze bezpieczeństwa, powiadamiania kryzysowego etc.
8. Analiza bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (np. na podstawie raportów
CERT/NASK).
9. Ocena efektywności wdrażania wybranych e-usług (w obrębie np. województwa/
powiatu/ gminy) np.: e-ID, ePUAP i ePUAP 2, e-hipoteka, e-sąd, e-ZUS.
10. Charakterystyka luki cyfrowej (digital divide).
11. Przykładowe programy związane ze wzrostem kompetencji cyfrowych.
12. Wdrożenie/problematyka WCAG/WCAG 2.0 (wytyczne dla dostępności treści
internetowych) – analiza zawartości wybranych witryn instytucji publicznych/
samorządowych etc.
13. Problematyka „otwartego rządu” (open government) – analiza porównawcza odnosząca
się np. do serwisu „otwarte zabytki”.
14. Analiza funkcjonalności wybranych e-usług.
15. Wykorzystanie Web 2.0 w praktyce funkcjonowania instytucji publicznych;
wykorzystanie m.in. doświadczeń instytucji komercyjnych związanych z
crowdsourcingiem.
16. Analiza funkcjonowania Pojedynczego Punktu Kontaktowego na tle podobnych
rozwiązań w pozostałych państwach UE.
17. E-usługi zorientowane na użytkownika (user-centric design) – wskazanie wzorów
dobrych praktyk wdrożeń w zakresie eGov 2.0.
18. Współpraca administracji rządowej z instytucjami finansowymi (m.in. PKO BP).
19. Analiza wdrożeń teleinformatycznych w zakresie składania e-wniosków przez kanał ebankowości (np. Program 500 +).

20. Program e-ZUS – szczegóły wdrożenia w systemach e-bankowości.
21. Wykorzystanie kanałów e-bankowości w ramach potwierdzania tożsamości (Profil
Zaufany).
22. Nowoczesne kanały płatnicze (m.in. Blockchain) w praktyce funkcjonowania instytucji
publicznych.
23. Wykorzystanie
mediów
społecznościowych
przez
wybrane
jednostki
rządowe/samorządowe.
24. Budżet obywatelski – charakterystyka, wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych w
procesie wyboru projektów obywatelskich.
25. Wybrane e-usługi mobilne.
26. Automatyzacja – wpływ na rynek pracy (również w sektorze publicznym).
27. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez instytucje publiczne/komercyjne –
studium przypadku.
28. Rozwój systemów sztucznej inteligencji – wpływ na funkcjonowanie
przedsiębiorstw/organizacji publicznych.
29. Smart City – studium przypadku.
30. Internet Rzeczy.
31. Monetyzacja w sieci.
32. Fenomen nowych subkultur sieciowych: (vlogerzy, youtuberzy, instagramerzy,
e-sportowcy, celebryci sieciowi).
33. Społeczny wpływ nowych mediów.
34. Prognozy zmian społecznych spowodowanych przez postęp technologiczny .

