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GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU 
FILIA W KOSZALINIE 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 
Kierunek: ADMINISTRACJA - Studia drugiego stopnia 

 
PYTANIA z PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH 

 
1. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego. 
2. Skarga administracyjna. 
3. Skarga Kasacyjna. 
4. Rodzaje podmiotów wykonujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. 
5. Kto i kiedy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (proszę 

podać przykłady) oraz kiedy możemy do tych ubezpieczeń przystąpić dobrowolnie 
6. Zasiłek chorobowy – proszę podać: kto mu podlega (obowiązkowo i dobrowolnie), 

długość okresów wyczekiwania, długość okresów wypłacanych na tej podstawie 
świadczeń. 

7. Scharakteryzuj funkcję legislatywy we współczesnych państwach demokratycznych. 
(m.in. ustawodawcza, ustrojodawcza, kreacyjna, kontrolna, legitymizacyjna)  

8. Scharakteryzuj dualistyczny model władzy wykonawczej we współczesnych 
państwach demokratycznych. 

9. Wymień i omów rodzaje konstytucji wyróżniając je ze względu na tryb zmiany. 
Odnieś się do trybu zmiany wg art. 235 Konstytucji RP. 

10. Na przykładzie ustroju III Rzeczpospolitej Polskiej omów legalną możliwość 
ograniczenia zasady pluralizmu politycznego. 

11. Polityka społeczna państwa - podstawowe cele, funkcje i zasady. 
12. Polski system ubezpieczeń społecznych - zalety i wady. 
13. Zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego. 
14. Wymień podstawowe źródła rekrutacji i określ od czego zależy wybór źródła 
15. Na czym polega badanie selekcyjne (analiza dokumentów) ? 
16. Omów planowanie zatrudnienia – procedura planowania kadr. 
17. Podaj definicję procesu rekrutacji i podaj czynniki wpływające na rekrutację. 
18. Zalety i wady rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej. 
19. Typy rozmów kwalifikacyjnych. 
20. Kryteria ocen pracowniczych – wymień i opisz jedną z nich.  
21. Przestrzeń społeczna organizacji. 
22. Źródła władzy i jej rodzaje. 
23. Formy pomocy w Unii Europejskiej. 
24. Zasady działania funduszy strukturalnych. 
25. Podstawowe zasady odpowiedzialności za przestępstwo. 

 
PYTANIA z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH  - ADMINISTRACJA 

EUROPEJSKA 
 

1. Anglosaski model administracji. 
2. Francuski model administracji. 
3. Niemiecki model administracji. 
4. Stan i rozmieszczenie ludności w obszarze UE. 



5. Ruch naturalny i wędrówkowy w krajach UE. 
6. Polityka ludnościowa w krajach UE - charakterystyka na podstawie wybranych 

przykładów. 
7. Rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UEPZiB w kolejnych 

traktatach. 
8. Uprawnienia i instrumenty Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki 

zagranicznej. 
9. Jak przedstawia się globalna strategia Wspólnej Polityki Zagranicznej 

i Bezpieczeństwa UE i jaką rolę pełni w niej  Parlament Europejski? 
10. Scharakteryzuj i porównaj działanie Trybunałów Konstytucyjnych w Republice 

Federalnej Niemiec oraz Republice Włoskiej. 
11. Omów  miejsce  prawa  Unii  Europejskiej  w  krajowych  systemach  źródeł prawa.  

(można się odnieść do zapisów polskiej konstytucji). 
12. Rola parlamentów krajowych w stanowieniu prawa Unii Europejskiej.  
13. Co to jest międzynarodowa instytucja finansowa? 
14. Zalety pozyskiwania środków za pośrednictwem instytucji finansowych. 
15. Wymień i scharakteryzuj znane międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje 

gospodarcze. 
16. Pojęcie i znaczenie konkurencji w gospodarce rynkowej 
17. Organizacja systemu ochrony prawnej konsumentów. 
18. Narzędzia polityki konkurencji UE. 
19. Źródła prawa międzynarodowego. 
20. Cechy społeczności międzynarodowej. 
 
PYTANIA z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH – BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNE 
 

1. Co kryje się pod pojęciem „informacja publiczna”? 
2. Kto ma obowiązek udostępniania informacji publicznej? 
3. Omów sposoby i zasady udostępniania informacji publicznej. 
4. Wymień elementy mające wpływ na bezpieczeństwo informacji i omów jeden z nich. 
5. Co powinna określać polityka bezpieczeństwa przetwarzania informacji ? 
6. Wymień podstawowe zagrożenia występujące przy ochronie informacji 

przetwarzanych w systemach teleinformatycznych 
7. Co to jest bezpieczeństwo finansowe państwa? 
8. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. 
9. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwa finansowego państwa. 
10. Polityka społeczna na rzecz bezpieczeństwa obywateli. 
11. Konstytucyjne zasady stanów nadzwyczajnych. 
12. Wyjaśnij pojęcia: kryzys i sytuacja kryzysowa. Wskaż główne różnice. 
13. Omów organizacje i strukturę zarządzania kryzysowego w Polsce. 
14. Zasady udziału Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym. 
15. Wyjaśnij pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. 
16. Wymień elementy wchodzące w skład administracji bezpieczeństwa wewnętrznego i 

scharakteryzuj wybrany. 
17. Podstawy prawne działania administracji bezpieczeństwa wewnętrznego. 
18. Stany nadzwyczajne – rodzaje, sposób wprowadzania. 
19. Służby specjalne – organizacja i zakres działania. 
20. Infrastruktura krytyczna – pojęcie, składowe, ochrona 

 


