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Pisanie prac magisterskich z prawa, administracji
Proponujemy Państwu profesjonalną pomoc w zakresie:
PRACE MAGISTERSKIE Z PRAWA ADMINISTRACJI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - POMOC NA
NAJWYŻSZYM POZIOMIE.
Oferujemy pomoc w pisaniu oraz korekcie prac magisterskich, licencjackich oraz zaliczeniowych.
Jednocześnie oferujemy pomoc w pisaniu pism procesowych na zaliczenie np. skarg konstytucyjnych,
odwołań od decyzji (m.in. odwołań: w postępowaniu regulowanym w KPA, ordynacji podatkowej, przed
Prezesem UOKIK-u itp.), skarg do sądu administracyjnego, apelacji karnych i cywilnych itp.
Zajmujemy się pisaniem prac wyłącznie z dziedzin, na których się znamy, w tym w szczególności z zakresu:
1/ prawa:
-prawa karnego materialnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnoskarbowego, prawa wykroczeń,
-prawa cywilnego: w tym prawa rzeczowego, spadkowego, zobowiązań, rodzinnego, a także prawa
autorskiego, postępowania cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego
-prawa gospodarczego i handlowego: w tym prawa spółek, prawa upadłościowego
-prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami
administracyjnymi,
-prawa konstytucyjnego,
-prawa pracy,
-prawa międzynarodowego publicznego: w tym prawa Unii Europejskiej,
-prawa ochrony środowiska,
-prawa budowlanego, planowania przestrzennego,

-prawa medycznego,
- prawa ochrony konkurencji i konsumentów,
- prawa mediów,
- prawa internetu,
- prawa własności intelektualnej,
- prawa własności przemysłowej,
2/ administracji:
-administracji publicznej,
-prawa samorządowego,
-postępowania administracyjnego,
-poszczególnych ustaw z zakresu szeroko pojętej administracji,
3/ zarządzania nieruchomościami.
4/ bezpieczeństwa narodowego (m.in. systemu bezpieczeństwa narodowego, służb specjalnych w wybranych
państwach Europy i Świata, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego).
Nasza oferta: PRACE MAGISTERSKIE PRAWO I ADMINISTRACJA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
POMOC NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE skierowana jest do studentów zarówno studiów magisterskich,
licencjackich jak i podyplomowych.
Jesteśmy absolwentami m.in. wydziałów prawa czołowych polskich uniwersytetów. Posiadamy wieloletnie
doświadczenie w pisaniu różnego rodzaju prac dyplomowych i zaliczeniowych. Każda przez nas pisana praca
opiera się na wytycznych i indywidualnych potrzebach Klienta. Nie korzystamy z wzorców, czy też gotowców.
W związku z tym, iż często zgłaszają się do nas Państwo celem poprawy prac już napisanych, a nie
zaakceptowanych przez promotorów, raz jeszcze informujemy, iż ewentualne korekty prac mogą być jedynie
z dziedzin wskazanych w ogłoszeniu tj. z prawa, administracji i bezpieczeństwa narodowego.
W mailu prosimy o podanie tematu pracy, czasu realizacji, ilości wymaganych stron, wytycznych,
ewentualnie planu pracy, jeśli został sporządzony.

