
Nauka o administracji 

1.      Pojęcie nauki o administracji

2.      Koncepcje badawcze nauki o administracji

3.      Klasyczna triada nauk administracyjnych

4.      Definicje administracji publicznej

5.      Cechy administracji publicznej 

6.      Polityczny charakter administracji publicznej

7.      Zarządzanie publiczne

8.      Narodowe modele administracji publicznej

9.      Podstawowe funkcje administracji publicznej

10.  Reformy administracyjne

 

Prawo administracyjne

1.      Pojęcie i podział prawa administracyjnego

2.      Zasady prawa administracyjnego

3.      Stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjna

4.      Źródła prawa administracyjnego i ich promulgacja

5.      Prawne formy działania administracji publicznej

6.      Uznanie administracyjne

7.      Podział terytorialny dla celów administracji publicznej

8.      Podmioty realizujące zadania administracji publicznej

9.      Powiązania organizacyjne i funkcjonalne między podmiotami administrującymi

10.  Organizacja administracji rządowej w województwie



11.  Klasyfikacja kontroli administracji publicznej

12.  Pojęcie i systematyka części szczegółowej w prawie administracyjnym

13.  Zasady zmiany imion i nazwisk w trybie administracyjnym

14.  Tytuły zawodowe, stopnie naukowe i tytuł naukowy

15.  Prawo do informacji publicznej 

 

Ustrój samorządu terytorialnego

1.      Podmiot i przedmiot samorządu terytorialnego

2.      Istota i zakres decentralizacji władzy publicznej

3.      Pozycja prawna gminy

4.      Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

5.      Zasady wyboru wójta 

6.      Akty prawa miejscowego

7.      Relacje kompetencyjne miedzy organem stanowiącym a wykonawczym 

8.      Organizacja administracji samorządowej 

9.      Pozycja sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

10.  Status pracownika samorządowego

11.  Składanie oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu terytorialnego

12.  Zasady prowadzenia gospodarki komunalnej 

13.  Wydawanie decyzji administracyjnych w samorządzie terytorialnym 

14.  Pozycja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 

15.  Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym

 



Prawo urzędnicze

1.      Pojęcie służby publicznej 

2.      Istota prawa urzędniczego

3.      Zakres podmiotowy i organizacja służby cywilnej

4.      Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów i dyrektora generalnego urzędu

5.      Nabór do służby cywilnej

6.      Prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej

7.      Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej

8.      Sposoby nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

9.      Prawa i obowiązki pracownika samorządowego

10.  Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników samorządowych.

11.  Pojęcie pracownika urzędu państwowego 

12.  Prawa i obowiązki urzędnika państwowego

13.  Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzędnika państwowego

14.  Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej

15.  Prawa i obowiązki członka korpusu służby zagranicznej
 

 


