ZAGADNIENIA Z TEORII PRAWA NA EGZAMIN MAGISTERSKI (Prawo)
1. Stosowanie prawa model sylogistyczny a argumentacyjny.
2. Rola orzecznictwa sądowego w procesie stosowania prawa.
3. Derywacyjny i klasyfikacyjny model stosowania prawa.
4. Niepozytywistyczne koncepcje wykładni prawa.
5. Warunki praworządności.
6. Pojęcie obowiązywania prawa – obowiązywanie prawa a przestrzeganie prawa.
7. Nieposłuszeństwo obywatelskie.
8. Relacje prawa i moralności.
9. Modele tworzenia prawa.
10. Język prawny i język prawniczy.
11. Pojęcie systemu prawa.
12. Uporządkowanie systemu prawa.
13. Prawo krajowe i jego relacje z prawem europejskim.
14. Charakterystyka relacji między filozofią i filozofią prawa.
15. Filozofia prawa a teoria prawa-różnice.
16. Charakterystyka ogólna ontologicznych koncepcji prawa.
17. Przełom nominalistyczny i jego wpływ na pojmowanie prawa.
18. Kantowska koncepcja prawa.
19. Kelsenowska/Merklowska koncepcja stopniowej budowy porządku prawnego.
20. Norma podstawowa jako uzasadnienie obowiązywania najwyższego szczebla prawa
pozytywnego.
21. Charakterystyka hermeneutyki prawniczej.
22. Rozumiejąca filozofia prawa Kaufmanna.
23. Prawo a filozofia ducha.
24. Charakterystyka dyskursywnych koncepcji prawa.
25. Koncepcje prawnonaturalne prawa.
26. Tezy formuły Radbrucha.
27. Koncepcja prawa Austina.
28. Różnice w Hartowskim i Dworkinowskim ujęciu prawa.
29. Autorytet prawa Josepha Raz’a.
Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku administracja (licencjat)
1. Obowiązywanie norm prawnych.
2. Pojęcie przestrzegania norm prawnych. Pojęcie realizowania norm prawnych.
3. Budowa normy prawnej.
4. Prawodawstwo autorytarne. Prawodawstwo demokratyczne.
5. Rodzaje faktów prawotwórczych.
6. Pojęcie zamkniętego systemu źródeł prawa.
7. Budowa aktu normatywnego.
8. Etapy stosowania prawa w modelowym ujęciu.
9. Vacatio legis.
10. Pojęcie stosowania prawa.
11. Język prawny i język prawniczy.
12. Pojęcie systemu prawa.
13. Formalne cechy systemu prawa.
14. Pojęcie stosunku prawnego. Powstanie, ustanie i zmiana stosunku prawnego.

15. Pojęcie gałęzi prawa.
16. Pojęcia kodyfikacji, inkorporacji i unifikacji prawa.
17. Pojęcie podmiotu prawa. Rodzaje podmiotów prawa.
18. Rodzaje dyrektyw wykładni.
19. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
20. Rodzaje przepisów prawnych.
21. Źródła prawa i źródła poznania prawa.
Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku prawo (prawoznawstwo)
1. Obowiązywanie norm prawnych.
2. Przestrzeganie norm prawnych. Pojęcie oraz czynniki wpływające na przestrzeganie
norm prawnych.
3. Rodzaje faktów prawotwórczych.
4. Pojęcie zamkniętego systemu źródeł prawa.
5. Pojęcie aktu normatywnego i jego budowa.
6. Wejście aktu normatywnego w życie. Eliminowanie aktów normatywnych z systemu
prawa.
7. Typy stosowania prawa.
8. Relacje prawa i moralności.
9. Pojęcie stosowania prawa. Etapy stosowania prawa w ujęciu modelowym.
10. Język prawny i język prawniczy.
11. Pojęcie systemu prawa. Cechy systemów prawa civil law, common law, systemu
prawa krajowego, prawa międzynarodowego, prawa europejskiego).
12. Formalne cechy systemu prawa.
13. Pojęcie stosunku prawnego. Powstanie, ustanie i zmiana stosunku prawnego.
14. Koncepcje budowy normy prawnej.
15. Pojęcia kodyfikacji, inkorporacji i unifikacji prawa.
16. Charakterystyka języka tekstów prawnych.
17. Pojęcie podmiotu prawa. Rodzaje podmiotów prawa.
18. Rodzaje dyrektyw wykładni. Reguły preferencji.
19. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
20. Rodzaje wykładni.
21. Dyrektywy techniki prawodawczej.
ZAGADNIENIA Z TEORII PRAWA NA EGZAMIN MAGISTERSKI (Administracja)
1. Stosowanie prawa model sylogistyczny a argumentacyjny.
2. Rola orzecznictwa sądowego w procesie stosowania prawa.
3. Warunki praworządności.
4. Pojęcie obowiązywania prawa – obowiązywanie prawa a przestrzeganie prawa.
5. Nieposłuszeństwo obywatelskie.
6. Relacje prawa i moralności.
7. Modele tworzenia prawa.
8. Język prawny i język prawniczy.
9. Pojęcie systemu prawa.
10. Uporządkowanie systemu prawa.
11. Prawo krajowe i jego relacje z prawem europejskim.
12. Charakterystyka relacji między filozofią i filozofią prawa.
13. Filozofia prawa a teoria prawa-różnice.

14. Kantowska koncepcja prawa.
15. Kelsenowska/Merklowska koncepcja stopniowej budowy porządku prawnego.
16. Charakterystyka hermeneutyki prawniczej.
17. Rozumiejąca filozofia prawa Kaufmanna.
18. Prawo a filozofia ducha.
19. Koncepcje prawnonaturalne prawa.
20. Tezy formuły Radbrucha.
21. Koncepcja prawa Austina.
22. Różnice w Hartowskim i Dworkinowskim ujęciu prawa.
Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku administracja (magisterskie)
Obowiązywanie norm prawnych.
1. Przestrzeganie norm prawnych. Pojęcie oraz czynniki wpływające na przestrzeganie
norm prawnych.
2. Rodzaje faktów prawotwórczych.
3. Pojęcie zamkniętego systemu źródeł prawa.
4. Budowa aktu normatywnego.
5. Etapy stosowania prawa w modelowym ujęciu.
6. Wejście aktu normatywnego w życie.
7. Eliminowanie aktów normatywnych z systemu.
8. Vacatio legis.
9. Pojęcie stosowania prawa. Typy stosowania prawa.
10. Język prawny i język prawniczy.
11. Typy systemów prawa.
12. Formalne cechy systemu prawa.
13. Pojęcie stosunku prawnego. Powstanie, ustanie i zmiana stosunku prawnego.
14. Kryteria podziału systemu prawa krajowego na gałęzie.
15. Pojęcia kodyfikacji, inkorporacji i unifikacji prawa.
16. Pojęcie podmiotu prawa. Rodzaje podmiotów prawa.
17. Rodzaje dyrektyw wykładni. Reguły preferencji.
18. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
19. Rodzaje przepisów prawnych.
20. Źródła prawa i źródła poznania prawa.

