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Specjalność: Prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie
I. Prawo konstytucyjne
1. Procedura zmiany konstytucji w RP
2. Funkcje i cechy szczególne konstytucji
3. Normy konstytucyjne
4. Zasady naczelne ustroju RP
5. Suwerenność narodowa a suwerenność państwowa
6. Bezpośrednie stosowanie konstytucji
7. Źródła prawa krajowego a źródła prawa międzynarodowego i unijnego
(pierwotne i pochodne) – zasada pierwszeństwa (art. 91 Konstytucji RP)
8. Charakter i znaczenie prawno-naturalnych odesłań w Konstytucji RP
9. Pojęcie i cechy ustawy
10. Pojęcie, rodzaje i cechy rozporządzenia wykonawczego
11. Obywatelstwo polskie jako przesłanka realizacji konstytucyjnych praw i wolności
12. System środków ochrony praw i wolności jednostki w Konstytucji RP
13. Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności jednostki
14. Instytucja skargi konstytucyjnej i skutki jej rozpatrzenia przez Trybunał
Konstytucyjny
15. Demokracja przedstawicielska i instytucje demokracji bezpośredniej
16. Autonomia parlamentu
17. Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na organizację pracy Sejmu i
Senatu
18. Funkcje władzy ustawodawczej
19. Zasady prawidłowej legislacji
20. Procedura uchwalania ustawy (tryby szczególne uchwalania ustaw)
21. Status prawny posła i senatora. Immunitet parlamentarny
22. Zgromadzenie Narodowe - skład i kompetencje
23. Systemy wyborcze
24. Kontrola konstytucyjności ustaw - polski model
25. Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego
26. Funkcje głowy państwa w RP
27. Kompetencje Rady Ministrów
28. Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów
29. Samodzielność samorządu terytorialnego
30. Pojęcie władzy sądowniczej i wymiaru sprawiedliwości. Konstytucyjne zasady
wymiaru sprawiedliwości
31. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej
32. Odpowiedzialność konstytucyjna - zakres podmiotowy i przedmiotowy
33. Rzecznik Praw Obywatelskich
34. Krajowa Rada Sądownictwa - skład i kompetencje
35. Sąd Najwyższy – organizacja i kompetencje
36. Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP
II. Prawo międzynarodowe
37. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego
38. Rodzaje norm w prawie międzynarodowym

39. Zasady ogólne prawa międzynarodowego
40. Zwyczaj międzynarodowy
41. Pojęcie traktatu. Rodzaje umów międzynarodowych
42. Etapy zawierania umowy międzynarodowej
43. Nieważność umowy międzynarodowej
44. Wejście w życie i wygaśnięcie umowy międzynarodowej
45. Interpretacja umowy międzynarodowej
46. Akty jednostronne państw - rodzaje i charakter prawny
47. Uznanie w prawie międzynarodowym
48. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych
49. Pojęcia państwa, podmiotowości i suwerenności w prawie międzynarodowym
50. Terytorium państwa. Nabycie terytorium. Ograniczenia zwierzchnictwa
terytorialnego względem osób
51. Pojęcie obywatelstwa. Zasada efektywnego obywatelstwa
52. Azyl w prawie międzynarodowym. Status prawny uchodźców
53. Ekstradycja - główne zasady
54. Jurysdykcja państwa – rodzaje, kolizje, immunitety jurysdykcyjne
55. Przywileje i immunitety dyplomatyczne oraz konsularne – zakresy i porównanie
56. Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym i jego ograniczenia
57. Ustanowienie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych
58. Monizm i dualizm – polska perspektywa
59. Odpowiedzialność państwa w prawie międzynarodowym
60. Rodzaje sankcji w prawie międzynarodowym
61. Pojęcie organizacji międzynarodowej
62. Podmiotowość ONZ. Organy ONZ
63. Cele i zadania ONZ
64. Pojęcie i rodzaje sporów międzynarodowych
65. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów międzynarodowych
66. Arbitraż międzynarodowy
67. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i jego wyroki
68. Konwencje genewskie z roku 1949
69. Pojęcia agresji i wojny w prawie międzynarodowym
III. Prawo europejskie
70. Podmiotowość Unii Europejskiej w prawie międzynarodowym
71. Zasady podziału kompetencji do stanowienia prawa między UE i państwa
członkowskie
72. Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie EU - treść i znaczenie
73. Zasada lojalności i szczerej współpracy - treść i znaczenie
74. Zasada pomocniczości w prawie UE
75. Rozporządzenie jako akt prawa UE - zakres obowiązywania i adresaci norm
76. Dyrektywa jako akt prawa UE - zakres obowiązywania, adresaci norm,
stosowanie
77. Karta Praw Podstawowych UE - charakter prawny i znaczenie
78. Treść i uzasadnienie zasady pierwszeństwa prawa UE przed prawem krajowym
79. Zasada bezpośredniego skutku prawa UE - koncepcja i warunki
80. Zasada skutku pośredniego prawa UE- wymóg wykładni zgodnej prawa
krajowego
81. Rada Europejska - skład i rola
82. Parlament Europejski - skład i podstawowe funkcje

83. Skład i funkcjonowanie Komisji Europejskiej
84. Rada Unii Europejskiej - skład, systemy głosowania, funkcje
85. Pojęcie obywatelstwa i prawa obywateli UE
86. Pojęcie i charakter prawny praw podstawowych w UE
87. Organy sprawujące wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej - rodzaje i
rozgraniczenie właściwości
88. Odpowiedzialność państwa przed ETS za naruszenie prawa UE
89. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu UE
90. Procedura orzeczeń prejudycjalnych
91. Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone jednostkom w konsekwencji
naruszenia prawa UE
92. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - formy prawne i
charakterystyka współpracy państw członkowskich w UE
93. Współpraca policji i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych - formy
prawne i charakterystyka współpracy w UE
94. Harmonizacja prawa na Jednolitym Rynku Wewnętrznym i jej rodzaje.
95. Klauzula równoważności i granice jej zastosowania w integracji rynku
wewnętrznego UE.
96. Odwrotna dyskryminacja w prawie UE.
97. Zakaz dyskryminacji w prawie UE.
98. Dopuszczalne ograniczenia swobodnego przepływu osób w ramach UE.
99. Prawa pracowników wspólnotowych związane z pobytem i pracą.
100. Wspólnotowe podmioty gospodarcze uprawnione w zakresie swobody
przedsiębiorczości.

