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Tematy prac dyplomowych – Administracja
Proponowane tematy do prac dyplomowych dla kierunku Administracja
·Regionalne zróżnicowanie poziomu wykształcenia ludności Polski
·Znaczenie doboru kadr w funkcjonowaniu administracji publicznej
·Proces starzenia się ludności i jego implikacje
·Przeobrażenia struktur demograficznych i ich wpływ na rozwój regionów
·Uwarunkowania demograficzne lokalnego rynku pracy
·Uwarunkowania demograficzne rozwoju regionu
·Sytuacja demograficzna Polski na tle krajów UE
·Decyzje administracyjne wydawane przez organy wykonawcze Gminy.
·Zasady organizacyjne w sądownictwie na przykładzie wybranego Sądu Rejonowego.
·Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego z uwzględnieniem pracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
·Analiza dochodów i wydatków budżetowych na podstawie wybranej gminy.
·Analiza i ocena bezrobocia w okresie transformacji gospodarki polskiej
·Długotrwałe bezrobocie – analiza i ocena zjawiska na przykładzie lokalnego rynku pracy
·Styl kierowania a stosunki interpersonalne w organizacji
·Szkolenia jako czynnik motywacyjny, studium przypadku
·Rola kapitału ludzkiego w rozwoju regionu
·Efektywność wykorzystywania funduszy europejskich w walce z bezrobociem
·Motywacyjna rola oceny pracowniczej na przykładzie firmy
·Analiza i ocena procesu rekrutacji w przedsiębiorstwie
·Ocena skuteczności instrumentów motywacyjnych w przedsiębiorstwie
·Zmiany na rynku pracy i ich wpływ na proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
·Dochody i wydatki jednostek budżetowych na przykładzie jednostek X

·Subwencja oświatowa jako źródło finansowania jednostek oświatowych
·Zarządzanie mieniem komunalnym na przykładzie……..
·Analiza kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych na podstawie gminy/powiatu
·Źródła finansowania ośrodków pomocy społecznej na przykładzie …….
·Wykorzystanie środków unijnych na przykładzie wybranej gminy.
·System podatkowy w Polsce, podatek dochodowy od osób fizycznych – wybrane zagadnienia.
·Sytuacja ekonomiczna – finansowa w świetle restrukturyzacji służby zdrowia.
·Bezrobocie – przyczyny i formy przeciwdziałania na podstawie wybranego powiatu.
·Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych na podstawie wybranego samorządu.
·Organizacja rachunkowości w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej.
·Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców
·Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego na przykładzie wniosków S24 rejestrowanych w
Krajowym Rejestrze Sądowym.
·Służba więzienna w Polsce u progu XXI wieku.
·Rola zawodowego kuratora sądowego w procesie wychowawczo-socjalizacyjnym.
·Władza sądownicza w Rzeczpospolitej Polskiej .
·Egzekucja należności podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Nysa w
latach 2009-2012.
·Najwyższa Izba Kontroli.
·Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
·Rzecznik Praw Obywatelskich.
·Prokurator i jego udział w postępowaniu administracyjnym.
·Kurator sądowy.
·Postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy Policji.
·Egzekucja obowiązków niepieniężnych.
·Straż Graniczna.
·Zarządzanie kryzysowe.
·Organizacja imprez masowych.
·Zadania Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
·Zadania służby więziennej.
·Władcze i niewładcze formy działania Urzędu Górniczego.
·Trybunał Konstytucyjny.
·Postępowanie skargowe na przykładzie Komendy Policji w Prudniku.
·Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
·Sądownictwo administracyjne.
·Sądownictwo polubowne na Opolszczyźnie.
·Samorządy specjalne jako forma decentralizacji administracji państwowej.
·Mediacja i arbitraż w Polsce.
·Rola i zadania izb gospodarczych w dziedzinie sądownictwa polubownego i arbitrażu gospodarczego.
·System sądownictwa administracyjnego w Polsce na przykładzie wybranego sądu administracyjnego.
·Prawne podstawy funkcjonowania samorządu gospodarczego w Polsce.
·Regionalne organizacje samorządu gospodarczego na Opolszczyźnie (1989 – 2012) – prawne aspekty
funkcjonowania.
·Ustrój prawny izb gospodarczych w Polsce.
·Straż Miejska jako organ ochrony prawnej w Polsce (lub wybranym mieście)
·Policja i Prokuratura jako organy ochrony prawnej.
·Rola i zadania kuratora sądowego na przykładzie……….
·Zadania samorządu gminnego/powiatowego w rozwiązywaniu problemów społecznych na przykładzie (…)
·Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu kwestii
społecznych na przykładzie (…)

·Rola organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej
·Rola spółdzielni socjalnych w wykonywaniu zadań administracji publicznej
·Organizacje pożytku publicznego
·Działalność stowarzyszeń na przykładzie stowarzyszenia (…)
·Działalność fundacji na przykładzie fundacji (…)
·Nadzór nad samorządem terytorialnym
·Umowa jako prawna forma wykonywania zadań publicznych
·Prawne formy działania administracji publicznej
·Odwołanie w postępowaniu administracyjnym
·Wznowienie postępowania administracyjnego
·Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
·Ugoda w postępowaniu administracyjnym
·Strona w postępowaniu administracyjnym
·Dowody w postępowaniu administracyjnym
·Sądownictwo administracyjne w polskim porządku prawnym
·Weryfikacja decyzji w postępowaniu sądowoadministracyjnym
·Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym
·Kontrola prawna administracji publicznej
·Prawo dostępu do informacji publicznej
·Czyny nieuczciwej konkurencji
·Prywatyzacja wykonywania zadań
·Rzecznik Praw Obywatelskich
·Uchwały jako akty prawa miejscowego
·Samorząd w polskim porządku prawnym
·Sytuacja organizacyjno-prawna stowarzyszenia w polskim porządku prawnym na przykładzie konkretnego
stowarzyszenia
·Zadania publiczne wykonywane przez stowarzyszenia
·Zadania pracownika socjalnego
·Zadania własne gminy na przykładzie miasta Opole
·Formy pomocy społecznej w polskim porządku prawnym
·Formy wykonywania zadań własnych przez gminę
·Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie organów Policji
·Bezpieczeństwo imprez masowych
·Rozkaz jako prawna forma działania organów administracji publicznej
·Zasady podejmowania działalności gospodarczej w polskim porządku prawnym
·Instytucja zasiedzenia w polskim porządku prawnym
·Ochrona konsumenta w polskim systemie prawnym
·Prawo ochrony środowiska w UE
·Odpowiedzialność za szkodę w prawie łowieckim
·Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka samorządu terytorialnego służąca do rozwiązywania
problemów społecznych
·Realizacja pomocy społecznej na przykładzie gminy Ozimek
·Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej w mieście Opolu
·Rola gminnych ośrodków pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych na przykładzie
gminy Dobrodzień.”
·Ustrój samorządu powiatowego i instytucje pomocy społecznej na przykładzie powiatu strzeleckiego
·Administracja usług społecznych i socjalnych na podstawie urzędu miasta w Brzegu Opolskim
·Ustrój samorządu powiatowego i instytucje pomocy społecznej na przykładzie powiatu strzeleckiego
·Administracja usług społecznych i socjalnych na podstawie urzędu miasta w Brzegu Opolskim
·Elektroniczne usługi społeczne i socjalne na przykładzie Urzędu Miasta …

·Struktura organizacyjna i zadania samorządu powiatowego na przykładzie powiatu …
·Struktura i funkcjonowanie Domu Dziecka jako placówki całodobowej
·Rodzina zastępcza jedną z form opieki nad dzieckiem “osieroconym”.
·Opieka nad dzieckiem osieroconym. Wsparcie instytucjonalne i rodzinne
·Proces mediacyjny w poszczególnych gałęziach prawa polskiego z wyszczególnieniem prawa
administracyjnego.
·Formy walki z bezrobociem w powiecie … na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w ….
·Urząd pracy w służbie beneficjentów
·Aktywne formy zwalczania bezrobocia i ich efektywność na przykładzie realizowanych statutowych zadań
Powiatowego Urzędu Pracy w …
·Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu na przykładzie województwa opolskiego
·System ubezpieczeń społecznych rolników realizowany przez kasę rolniczego ubezpieczenia społecznego na
przykładzie placówki terenowej w …
·Zarządzanie kryzysowe z uwzględnieniem zarządzania kryzysowego w gminie …
·Wykorzystanie środków z funduszy unijnych na cele społeczne realizowane przez administrację rządową i
samorządową
·Wykorzystanie funduszy strukturalnych i analiza ich efektów w gminach , powiatach i Urzędzie
Marszałkowskim województwa opolskiego.
·Gospodarowanie nieruchomościami , efekty gospodarcze na przykładzie gmin.
·Okresowa ocena pracowników na przykładzie sądu.
·Zadania i obowiązki radnego wobec wyborców i społeczności gminy na przykładzie wybranej gminy.
·Zadania samorządu powiatu w sytuacji kryzysowej na przykładzie powiatu….
·Informatyzacja w administracji publicznej .
·Pozwolenie na budowę jako decyzja administracyjna
·Strategia rozwoju gmin i powiatu i województwa
·Mniejszość niemiecka w gminie, w świetle migracji
·Dyskryminacja kobiet na rynku pracy i problemy z tym związane
·Bezpieczeństwo i porządek publiczny w wybranej gminie.
·Problemy marginalizacji społecznej na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
·Historia samorządu terytorialnego.
·Rola czynnika społecznego w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
·Ustrój i funkcjonowanie organów administracji rządowej w województwie opolskim.
·Porządek i bezpieczeństwo publiczne jako zadania gminy (może być na przykładzie).
·Dowody i postępowanie dowodowe w k.p.a. a zasada prawdy obiektywnej
·Instytucja skarg i wniosków- charakter postepowania.
·Prawne formy działania administracji.
·Publicznoprawny status stowarzyszeń.
·Ustrój i zasady funkcjonowania fundacje prawa publicznego.
·Administracja pomocy społecznej na przykładzie……..
·Organizacja i formy działania Policji.
·Rola i znaczenie Trybunału Konstytucyjnego.
·System sądownictwa administracyjnego w Polsce.
·Rola i zadania rzecznika konsumentów.
·Rola i zasady funkcjonowania polubownych sądów konsumenckich.
·Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
·Ochrona konsumenta na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim.
·Zasady zatrudniania pracowników samorządowych.
·Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.
·Formy reglamentacji działalności gospodarczej.
·Postępowanie koncesyjne.

·Ochrona prawa własności nieruchomości.
·Wywłaszczenie nieruchomości.
·Rola kontroli w administracji publicznej.
·Kontrola administracji sprawowana przez NIK.
·

