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PWSH „Pomerania” w Chojnicach 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I ADMINISTRACJI 

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA KIERUNKU 

„ADMINISTRACJA” - ROK AKADEMICKI UKOŃCZENIA 2018/2019 

STUDIA II stopnia 

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE (wszystkie specjalności) 

1. XIX wieczne idee społeczno-ekonomiczne (liberalizm, socjalizm, marksizm). 

2. Omów systemy polityczne. 

3. Omów zasady funkcjonowania państw demokratycznych. 

4. Konstytucyjny katalog zasad ustrojowych RP. 

5. Przedstaw założenia „społeczeństwa obywatelskiego”. 

6. Rola Konstytucji jako ustawy zasadniczej. 

7. Co to są organizacje pozarządowe. 

8. Stowarzyszenie a fundacja. 

9. Rozwój zasobów ludzkich w organizacji. Przedstaw trzy główne grupy rozwoju zasobów ludzkich. 

10.  Podstawowe techniki negocjacji. Przedstaw „technikę presji pozytywnej”.  

11. Grupy nieformalne a formalna struktura organizacji. 

12.  Przykłady i znaczenie nieuczciwej reklamy. 

13.   Charakterystyka systemu EMAS. 

14.  Struktura organów Unii Europejskiej. 

15.  Opisz skargi wymuszające przestrzegania prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie z 

inicjatywy Komisji. 

16.  Jaki charakter mają prawa socjalne, redystrybucja i podatki oraz jakie znaczenie ma kontrola 

społeczna w trzech typowych modelach polityki społecznej? 

17.  Zabezpieczenie społeczne i jego trzy metody. 

18.  Przestępstwo skarbowe a wykroczenie skarbowe. 

19.  Rodzaje sankcji za naruszenie zasad korzystania ze środowiska i tryb ich dochodzenia. 

20.  Charakterystyka podatku od spadku i darowizn. 

 

 

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE 

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

1. Cechy administracji publicznej i ich charakterystyka. 

2. Administracja publiczna a administracja państwowa – wyjaśnij różnice. 

3. Rządowa administracja zespolona a rządowa administracja niezespolona – charakterystyka. 

4. Cechy biurokratycznej administracji Maxa Webera obecne we współczesnej administracji. 
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5. Pojęcie Public relations (PR) w administracji oraz podstawowe metody i techniki PR. 

6. Zadania własne samorządu gminnego. 

7. Na czym polega funkcja organizatorska w administracji. 

8. Na wybranym przykładzie agencji rządowej podaj cechy odróżniające agencje rządowe od 

innych organów/jednostek organizacyjnych administracji publicznej.  

9. Dwoistość funkcji włodarza w miastach na prawach powiatu. 

10. Zadania Policji z zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

11. Straże gminne w systemie porządku publicznego – idea, powoływanie i zadania. 

12. Zasady rządzące tworzeniem, likwidacją, łączeniem i dzieleniem gmin. 

13. Uprawnienia kontrolne NIK w administracji publicznej. 

14. Zadania i rola RIO w relacjach z jednostkami administracji samorządowej. 

15.  Jakie zadania w zakresie edukacji spoczywają na samorządzie terytorialnym – określ je i 

przedstaw źródła finansowania. 

16.  Rola kierownika w ZZL. 

17.  Zasady działania funduszy strukturalnych UE. 

18. Cele realizacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

19. Cechy, cele i funkcje opodatkowania. 

20. „Drzewo problemów” i jego znaczenie w projektach finansowanych ze środków UE. 

 

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE 

SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

1. Klęska żywiołowa a katastrofa naturalna, charakterystyka i przeciwdziałanie. 

2. Organizacja działań na terenie powiatu w sytuacji wystąpienia zagrożenia. 

3. Omów zasady działania Systemu Ratownictwa w Polsce. 

4. Charakterystyka Systemów Ratownictwa – medyczne, pożarowe, chemiczne, 

radiologiczne, ekologiczne, górskie, wodne. 

5. Impreza masowa a masowa impreza sportowa – charakterystyka, różnice i ich 

zabezpieczenie. 

6. Charakterystyka i liczebność służb ochrony imprezy masowej. 

7. Procedura przygotowania imprezy masowej (z dokumentacją) – na konkretnym 

przykładzie. 

8. Charakterystyka systemu zarządzania kryzysowego w RP. 

9. Wskaż zjawisko mające obecnie największy wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa 

publicznego i uzasadnij swój wybór. 

10. Oceń wielkość zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w Polsce zamachem 

terrorystycznym i przedstaw uzasadnienie swojego wyboru. 

11. Zdefiniuj pojęcie infrastruktury krytycznej i wskaż jej elementy na terenie powiatu, w  

którym zamieszkujesz. 

12. Wskaż poziomy systemu zarządzania kryzysowego na terenie RP. 

13. Wskaż fazy zarządzania kryzysowego i opisz czynności podejmowane w 

poszczególnych fazach. 

14. Na przykładzie  nawałnicy z sierpnia 2017 roku wskaż sposób postępowania 

lokalnych struktur odpowiedzialnych za reagowanie i oceń prawidłowość ich reakcji. 
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15. Podmioty wykonujące w Polsce zadania z zakresu ochrony ludności. 

16. Opisz koncepcję łańcucha przeżycia oraz jego ogniwa w ratowaniu życia i  zdrowia 

poszkodowanych. 

17. Rodzaje katastrof oraz fazy ze względu na czas jaki upłynął od ich wystąpienia. 

18. Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego. 

19. Straż pożarna w systemie bezpieczeństwa publicznego. 

20. Zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i możliwości przeciwdziałania. 


