Egzamin licencjacki na kierunku Prawo europejskie
Pytania egzaminacyjne z przedmiotu „Systemy polityczne państw europejskich”.
Seminarium dyplomowe u Prof. zw. dr hab. Marii Zmierczak,
1. Definicja partii politycznej, rola partii we współczesnej demokracji, typologie partii
politycznych.
2. Pojęcie i typologie systemów partyjnych.
3. Partie polityczne w Wielkiej Brytanii i ich charakterystyka.
4. Partie polityczne we Włoszech i ich charakterystyka.
5. Partie polityczne w RFN i ich charakterystyka.
6. Partie polityczne w Hiszpanii i ich charakterystyka.
7. Konstytucja RFN i jej podstawowe postanowienia.
8. Podstawowe akty prawa składające się na konstytucję Wielkiej Brytanii.
9. Konstytucja Francji – powstanie, podstawowe artykuły określające władze państwa,
najważniejsze zmiany postanowień konstytucji.
10. Na czym polega tzw. westminsterski system parlamentarny?
11. Głowy państw europejskich i ich funkcje.
12. Ewolucja ustroju Belgii: określ przyczyny i opisz współczesny ustrój państwa.
13. Opisz proces „devolution” w Wielkiej Brytanii i jego skutki.
14. Problem Irlandii Północnej po II wojnie światowej i jego prawne rozwiązanie.
15. Na czym polega konstruktywne wotum nieufności, w jakich krajach ma zastosowanie,
oceń to rozwiązanie konstytucyjne.
16. Podaj definicję i przykłady państwa unitarnego i państwa federalnego.
17. Decentralizacja i autonomia w Hiszpanii.
18. Scharakteryzuj system rządów parlamentarnych.
19. Scharakteryzuj system rządów prezydenckich.
20. Pozycja Prezydenta Francji jako organu władzy.
21. Prezydent Włoch: wybór, kompetencje, znaczenie polityczne.
22. Parlament we Francji: skład, wybór, kompetencje.
23. Parlament w RFN: skład, wybór, kompetencje.
24. Parlament w Hiszpanii: skład, wybór, kompetencje.
25. Jednoizbowe parlamenty w państwach Europy.
26. Proporcjonalny system wyborczy: podaj przykłady oraz argumenty za i przeciw
takiemu systemowi.
27. Większościowy system wyborczy: podaj przykłady oraz argumenty za i przeciw
takiemu systemowi.
28. Na czym polega system wyborczy, oparty na pojedynczym głosie przechodnim?
Omów system i podaj przykłady jego stosowania.
29. Omów metody podziału mandatów według d’Hondta i według St.Laguë; przedstaw
wpływ tych metod na reprezentację partii w parlamencie.
30. Omów system wyborczy do Bundestagu.
31. Przedstaw rozwój sądownictwa konstytucyjnego w Europie. Wskaż na przyczyny tego
rozwoju i argumenty za i przeciw temu sądownictwu.
32. Kształtowanie i ewolucja ustroju Włoch po II wojnie światowej, reformy lat 90-tych i
ich skutki.
33. Powstanie RFN i uchwalenie jej konstytucji.
34. Kształtowanie ustroju Hiszpanii po śmierci gen. F. Franco.
35. Problem nacjonalizmów w państwach Europy – podaj przykłady partii
nacjonalistycznych.

36. Cechy charakterystyczne demokracji współczesnej.
37. Funkcje i rodzaje konstytucji we współczesnych państwach.
38. Pojęcie grup nacisku i ich rola we współczesnej demokracji.
39. Rodzaje kontroli konstytucyjności ustaw – ich wady i zalety, podaj przykłady
możliwych rozwiązań w tym zakresie.
40. Scharakteryzuj ogólnie sposób powoływania trybunałów (sądów) konstytucyjnych w
państwach europejskich.
41. Proces decentralizacji i rozwój samorządu terytorialnego w V Republice we Francji.
42. Co znaczy termin „cohabitation” (koabitacja) i do jakiego zjawiska się odnosi?
43. Relacje między rządem (władzą wykonawczą) a parlamentem (władzą prawodawczą)
we współczesnych demokracjach europejskich: omów teoretyczne możliwości i
zilustruj przykładami.
44. Państwa federalne w Europie.
45. Cechy charakterystyczne demokracji skandynawskiej.
46. Cechy charakterystyczne współczesnej demokracji.
47. Co to jest „index of proportionality” i na co wskazuje ?
48. Finansowanie działalności partii politycznych w państwach europejskich – omów
argumenty za i przeciw poszczególnym rozwiązaniom.
49. Aktualne problemy społeczne Francji i Wielkiej Brytanii.
50. Aktualne problemy społeczne Hiszpanii i Włoch.

