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Profil seminarium dyplomowego 

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac: 

I. Prawo administracyjne ogólne 

Przykładowy temat: 

1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego; 

2. Publiczne prawa podmiotowe 

3. Prawo do dobrej administracji – standardy europejskie i międzynarodowe 

  

II. Postępowanie administracyjne 

Przykładowy temat: 

1. Milczenie i bezczynność organu administracji 

2. Terminy w postępowaniu administracyjnym 

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 

4. Strona w postępowaniu administracyjnym ogólnym 

5. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym 

6. Doręczenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym 

7. Dowód z dokumentu w ogólnym postępowaniu administracyjnym 

  

III. Prawo upadłościowe  

Przykładowy temat: 

  

1. Bezskuteczność czynności prawnych upadłego z mocy prawa 

2. Bezskuteczność czynności prawnych upadłego z mocy postanowienia sędziego-

komisarza 

3. Relacja przepisów o skardze pauliańskiej do przepisów o bezskuteczności czynności 

upadłego 

4. Odstąpienie od umowy przez syndyka masy upadłości 

5. Wpływ otwarcia restrukturyzacji i ogłoszenia upadłości na zobowiązania z umów 

wzajemnych 

6.  Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo a upadłość dłużnika 

7.  Układ w upadłości przedsiębiorcy 

8.  Układ w upadłości konsumenckiej 

9. . Szczególne cechy trybu upadłości konsumenckiej 



10.  Konwersja wierzytelności na udziały bądź akcje jako propozycja układowa 

11.   Ochrona udziałowców spółki w restrukturyzacji przed wrogim przejęciem 

12. Czynności zwykłego zarządu w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

13. Status prawny syndyka masy upadłości 

14.  Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego 

15.  Skutki tzw. sprzedaży upadłościowej 

 

IV. Prawo cywilne : 

Przykładowy temat: 

1. Umowa o profesjonalne uprawianie sporu 

2. . Istota spółki cywilnej 

3.  Odpowiedzialność cywilna wspólników spółki cywilnej 

4.  Reprezentacja spółki cywilnej 

5.  Funkcje papierów wartościowych 

6.  Odpowiedzialność cywilna poręczyciela 

7.  Odstąpienie od umowy o roboty budowlane 

8.  Odpowiedzialność za wady budynku lub budowli 

9.  Odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy 

10.  Umowa o zastępstwo inwestycyjne 

11.  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w zawodach sportowych 

12.  Umowa agencyjna w sporcie 

 

 

V. Publiczne prawo gospodarcze 

Przykładowy temat: 

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

2. Ochrona osób i mienia   

3. Prawny charakter koncesji 

4. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim 

5. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 

6. Partnerstwo publiczno – prywatne –   

 


