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PROGRAM STUDIÓW 

II STOPNIA 

dla kierunku 

Administracja 
nazwa kierunku studiów 

 

profil: praktyczny 
 

obowiązuje od roku akademickiego: 2020/2021 

 
 

I – INFORMACJE OGÓLNE   
 

 

Jednostka realizująca studia   
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Filia w 

Stalowej Woli. 
 

Nazwa kierunku studiów Administracja  

Specjalności   

Poziom studiów Studia drugiego stopnia  

Profil studiów Praktyczny  

Forma studiów (podać wszystkie formy) niestacjonarne  

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub dyscyplin, 
do których odnoszą się efekty uczenia się   ze 
wskazaniem dyscypliny wiodącej, w ramach której 
będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się (w 
przypadku wskazania więcej niż jednej) 

• Nauki prawne (dyscyplina wiodąca) 

• Nauki o zarządzaniu i jakości 

• Nauki o polityce i administracji 

• Ekonomia i finanse 

• Nauki o bezpieczeństwie 

• Nauki socjologiczne 

• Językoznawstwo 

 

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej 
dyscypliny określenie dla każdej z tych dyscyplin 
procentowego udziału liczby punktów ECTS  w łącznej 
liczbie punktów ECTS dla programu studiów 

• Nauki prawne (dyscyplina wiodąca, 53%),  

• Nauki o zarządzaniu i jakości (16%),  

• Nauki o polityce i administracji (14%),  

• Ekonomia i finanse (8%),  

• Nauki o bezpieczeństwie (3%),  

• Nauki socjologiczne (3%),  

• Językoznawstwo (3%) 

 

Liczba semestrów Cztery  

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 
122  

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca 
dyplomowa/ egzamin dyplomowy) 

Uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie 

studiów, pozytywna ocena pracy dyplomowej i złożenie 

egzaminu dyplomowego. 

 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister  
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II – EFEKTY UCZENIA SIĘ 
  

 
1. Tabela efektów uczenia się z odniesieniami do charakterystyk drugiego stopnia PRK 
 
 

Nazwa kierunku studiów Administracja 

Dyscyplina/y, do której/ych został 
przyporządkowany kierunek studiów 

Nauki prawne, Nauki o zarządzaniu i jakości, Nauki o polityce i 
administracji, Ekonomia i finanse, Nauki o bezpieczeństwie, Nauki 
socjologiczne, Językoznawstwo 

Dyscyplina wiodąca, w ramach której będzie 
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się Nauki prawne 

Poziom studiów Studia drugiego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

 
Symbol 

kierunkowych 
efektów 

uczenia się 

 
 

Opis zakładanych efektów uczenia się 
 

Odniesienie do: 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
efektów uczenia 

się dla kwalifikacji 
na poziomie 7 PRK 

uniwersalnych 
charakterystyk 

dla danego 
poziomu PRK 

WIEDZA 

Absolwent studiów drugiego stopnia zna i rozumie: 

K2P_W01 
W pogłębionym stopniu specyfikę nauk prawnych, szczególnie 
nauki o administracji i prawo, a także ich miejsce w systemie nauk 
społecznych i relacje do innych obszarów nauk. 

P7S_WG P7U_W 

K2P_W02 

kluczowe pojęcia z dziedziny nauk społecznych, prawnych i 
ekonomicznych oraz rozumie istotę zachodzących między nimi 
powiązań występujących w zakresie stosowanym w sferze 
administrowania, zarządzania i polityk publicznych. 

P7S_WG P7U_W 

K2P_W03 

W pogłębionym stopniu sposób funkcjonowania poszczególnych 
instytucji i typowych rodzajów struktur organizacyjnych obecnych 
w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a także zasady ich 
funkcjonowania i niektóre czynniki wpływające na ich zależności 
lub zmianę. 

P7S_WG P7U_W 

K2P_W04 

W pogłębionym stopniu relacje istniejące między strukturami 
administracyjnymi, instytucjami publicznymi i organizacjami 
społecznymi oraz podmiotami z nimi współdziałającymi, rodzaje 
zachodzących między nimi więzi społecznych, a także typowe 
metody badań i analiz w wybranych obszarach ich działalności. 

P7S_WG P7U_W 

K2P_W05 
rodzaje więzi i rządzące nimi prawidłowości występujące w 
relacjach międzyludzkich i mające wpływ na kształtowanie się 
systemu podmiotów administracji publicznej. 

P7S_WG P7U_W 

K2P_W06 
W pogłębionym stopniu rolę człowieka jako kulturowego podmiotu 
warunkującego prawidłowe funkcjonowanie struktur administracji 
publicznej. 

P7S_WG 
P7S_WK 

P7U_W 

K2P_W07 

miejsce człowieka w organizacji, zasady i procesy zarządzania 
zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach oraz 
możliwości ich wykorzystania w praktyce funkcjonowania 
administracji publicznej. 

P7S_WG 
P7S_WK 

P7U_W 

K2P_W08 
W stopniu pogłębionym metodologiczne aspekty badań 
społecznych stosowanych przy analizie funkcji (zjawiska) 
administrowania i zarządzenia publicznego. 

P7S_WG 
P7S_WK 

P7U_W 

K2P_W09 

metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych do prowadzenia 
badań służących modelowaniu struktur społecznych oraz 
procesów w nich i między nimi zachodzących związanych ze sferą 
działania administracji publicznej, gospodarczej i bezpieczeństwa 
publicznego. 

P7S_WG 
P7S_WK 

P7U_W 
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K2P_W10 

krajowy, unijny i międzynarodowy system regulacji prawnych, 
konstytuujący i normujący funkcjonowanie struktur jednostek 
organizacyjnych administracji, ich zakres działania i prawne 
konsekwencje odpowiedzialności ich nieprzestrzegania, a także 
metody rozwiązywania problemów w występujących praktycznym 
działaniu. 

P7S_WG 
P7S_WK 

P7U_W 

K2P_W11 

szczegółowe metody i narzędzia analizy wybranych norm i reguł 
organizacyjnych, zawodowych i kulturowych, określające 
prawidłowości wpływające na zmiany w sposobie funkcjonowania 
urzędów i instytucji zajmujących się administrowaniem w sferze 
działalności publicznej. 

P7S_WG 
P7S_WK 

P7U_W 

K2P_W12 

przyczyny, przebieg i skutki zmieniających się uwarunkowań 
społecznych, ekonomicznych i politycznych oraz rządzące tymi 
zmianami prawidłowości determinujące możliwości ich 
praktycznego zastosowania. 

P7S_WG 
P7S_WK 

P7U_W 

K2P_W13 

proces historycznej ewolucji struktur i instytucji publicznych 
państwa, ze szczególnym uwzględnieniem służb publicznych, w 
tym instytucji administracji i innych podmiotów administrujących 
oraz zakres ich praktycznych zastosowań. 

P7S_WK P7U_W 

K2P_W14 

krajowe, unijne i międzynarodowe systemy ochrony prawnej, 
zasady ochrony danych osobowych informacji niejawnych oraz 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także 
doniosłość konieczności ich przestrzegania w działalności 
administracji publicznej i podmiotów niepublicznych. 

P7S_WK P7U_W 

K2P_W15 

aspekty różnych obszarów i dziedzin nauki w tym zakresie nauk 
prawnych i ekonomicznych odnoszące się do procesu tworzenia i 
rozwoju przedsiębiorczości w sferze działalności gospodarczej 
oraz innych formach działalności zarobkowej. 

P7S_WG 
P7S_WK 

P7U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi: 

K2P_U01 
samodzielnie analizować oraz prawidłowo interpretować zjawiska 
społeczne i zachodzące między nimi relacje mające wpływ na 
zarządzanie strategiczne w administracji publicznej. 

P7S_UW P7U_U 

K2P_U02 

wykorzystać wiedzę teoretyczną do praktycznego opisu, analizy i 
interpretacji przyczyn i procesów konkretnych zjawisk społecznych 
determinujących relacje i współpracę administracji publicznej z 
otoczeniem politycznym, społecznym i gospodarczym. 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UO 

P7U_U 

K2P_U03 

formułować własne opinie na temat zjawisk społecznych oraz 
dobierać krytyczne metody, techniki ich analizy na potrzeby 
zarządzania strukturami administracji publicznej oraz ich zasobami 
ludzkimi i rzeczowymi w wymiarze krajowym i unijnym. 

P7S_UK 
P7S_UO 

P7U_U 

K2P_U04 

Konstruować, opisywać, analizować oraz weryfikować proste 
problemy badawcze na podstawie właściwie prowadzonej analizy 
przyczyn procesów i zjawisk społecznych, których ustalenia 
konfrontuje ze standardami działalności jednostek organizacyjnych 
instytucji publicznych i zatrudnionych w nich pracowników 
administracyjnych z uwzględnieniem regulacji krajowych i UE. 

P7S_UK 
P7S_UO 

P7U_U 

K2P_U05 

Dobierać oraz wykorzystywać interdyscyplinarne, zaawansowane 
metody i narzędzia właściwe do badań społecznych z zakresu 
umiejętności obserwacji, opisu, analizy, interpretacji i 
prognozowania oraz modelowania procesów i praktycznych ich 
skutków wpływających na jakość działalności instytucji, struktur 
organizacyjnych i jednostek administrujących. 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UO 

P7U_U 

K2P_U06 

W pogłębionym stopniu posługiwać się systemami normatywnymi 
oraz praktycznie stosować wybrane normy i reguły prawne, 
zawodowe i etyczne w celu rozwiązywania konkretnych 
problemów występujących w organizacji i administrowaniu 
sprawami publicznymi oraz zarządzaniu organizacjami 
gospodarczymi. 

P7S_UW 
P7S_UK 

P7U_U 
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K2P_U07 

Krytycznie analizować zakres i formy oraz skuteczność i 
przydatność wykorzystania wiedzy teoretycznej i umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej do podejmowania 
czynności i rozstrzygnięć administracyjnych należących do zadań i 
kompetencji pracownika administracji publicznej. 

P7S_UW 
P7S_UK 

P7U_U 

K2P_U08 

zastosować właściwe rozwiązania konkretnych dylematów i 
problemów występujących w działalności administracji publicznej i 
jej relacjach z otoczeniem w skali mikro- i makroorganizacyjnej, 
przedstawiać procedurę ich wdrażania oraz oceniać przydatność 
wybranych metod i narzędzi analizy zaproponowanych rozwiązań. 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UO 

P7U_U 

K2P_U09 

wykorzystywać właściwie dobrane metody i systemy informatyczne 
wspomagające procesy decyzyjne z analizy zjawisk społecznych 
oraz wyjaśnić płaszczyznę ich oddziaływania na ocenę legalności, 
efektywności i jakości zarządzania w różnych obszarach jej 
działania. 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UO 

P7U_U 

K2P_U10 

przygotować prawidłowo opracowane i właściwie 
udokumentowane prace pisemne na tematy związane z 
działalnością administrowania i zarządzania publicznego z 
uwzględnieniem społecznych uwarunkowań i aspektu 
współdziałania jednostek administracji publicznej z ich otoczeniem 
instytucjonalnym, społecznym i podmiotami niepublicznymi w skali 
lokalnej, regionalnej i krajowej. 

P7S_UK 
P7S_UU 

P7U_U 

K2P_U11 

Poprawnie redagować teksty prawne oraz fachowo sporządzać 
inne dokumenty stosowane w działalności zawodowej związane z 
zakresem wykonywanych zadań i obowiązków pracowniczych, 
zgodnie z zasadami legislacji administracyjnej procedurami 
postępowania administracyjnego lub innymi regułami 
wyznaczonymi przepisami prawnymi. 

P7S_UK 
P7S_UO 
P7S_UU 

P7U_U 

K2P_U12 
Prowadzić rozmowy na tematy zawodowe w wybranym języku 
obcym w zakresie wykonywanych obowiązków i zadań 
pracowniczych z zastosowaniem specjalistycznego słownictwa. 

P7S_UK 
P7S_UO 
P7S_UU 

P7U_U 

K2P_U13 

opracowywać w języku polskim autorskie wystąpienia związane z 
zakresem przydzielonych obowiązków i wykonywanych zadań 
oraz potrafi je prezentować podczas narad służbowych, spotkań 
środowiskowych lub mediach lokalnych. 

P7S_UK 
P7S_UO 
P7S_UU 

P7U_U 

K2P_U14 

wykorzystać umiejętności językowe w zakresie wybranego 
nowożytnego języka obcego, uwzględniające terminologię 
charakterystyczną dla sfery działalności administracyjnej zgodnie z 
wymogami określonymi dla poziomu B2+Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego. 

P7S_UK P7U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent studiów drugiego stopnia jest gotów do: 

K2P_K01 

ciągłego poszerzania swej wiedzy, umiejętności i kompetencji w 
związku z dynamiką zmian zachodzących w strukturach 
administracyjnych i zarządzaniu publicznym na poziomie krajowym 
i międzynarodowym oraz zachęcania innych osób do rozwoju i 
organizowania ich procesu kształcenia. 

P7S_KK 
P7S_KO 

P7U_K 

K2P_K02 
pracy zespołowej oraz przyjmowania i realizowania różnych ról w 
grupie poprzez współpracę z innymi jej członkami. 

P7S_KR P7U_K 

K2P_K03 

racjonalnego określania priorytetowych działań indywidualnych i 
zespołowych koniecznych do skutecznej realizacji zadań oraz 
dobierania adekwatnych do zamierzonych celów instrumentów i 
metod ich wykorzystania. 

P7S_KK 
P7S_KO 

P7U_K 

K2P_K04 

Kierowania się w pracy zawodowej szacunkiem do praw 
człowieka, przestrzegania porządku prawnego i norm etyki 
zawodowej w czasie realizowanych przez siebie lub zespołów 
zadań zgodnie z dobrem publicznym, interesem państwa i 
społeczności lokalnych. 

P7S_KK 
P7S_KO 

P7U_K 
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K2P_K05 

aktywnego uczestniczenia w pracach nad programami i projektami 
społecznymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, 
przewidywania wielokierunkowych skutków działalności podmiotu, 
w którego pracach uczestniczy. 

P7S_KO 
P7S_KR 

P7U_K 

K2P_K06 

do krytycznej oceny uzyskiwanych informacji na temat 
funkcjonowania instytucji publicznych oraz innych podmiotów 
administracyjnych i samodzielnie opracować projekty usprawnienia 
ich jakości działania. 

P7S_KK 
P7S_KO 

P7U_K 

K2P_K07 
do nowatorskiego myślenia i działania w sposób racjonalny i 
przedsiębiorczy, a także wspierania procesów sprzyjających 
funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

P7S_KO 
P7S_KR 

P7U_K 

 
OBJAŚNIENIA 
Symbole oznaczają: 
 na pierwszym miejscu umieszczony jest kierunkowy efekt kształcenia 
 na drugim miejscu podkreślnik (_) 

na trzecim miejscu, po podkreślniku, kategoria wiedzy (W), umiejętności (U) lub kompetencji społecznych (K) 
na czwartym i piątym miejscu nr efektu  kształcenia 
 

* -wpisać właściwy poziom czyli 6 dla studiów pierwszego stopnia lub 7 dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów  
     magisterskich  
**-wpisać właściwy poziom kształcenia: pierwszy lub drugi stopień lub jednolite studia magisterskie 
W kolumnie odniesienia do charakterystyk drugiego stopnia należy wpisać Kod składnika opisu zaczerpnięty z właściwego 
rozporządzenia MNiSW  
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2. Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7* 
 

Nazwa kierunku studiów Administracja 

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia Praktyczny 

Kod  składnika 
opisu 

charakterystyk 
drugiego 

stopnia PRK 
poziom 7* 

           
 

Opis charakterystyk drugiego stopnia PRK poziom 7* 
 
 

Odniesienie 
do efektów kształcenia 

dla kierunku 

WIEDZA 

Absolwent studiów drugiego stopnia zna i rozumie: 

P7S_WG 

Zakres i głębia: 

• w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz 
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności 
między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy 
teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 
obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej - właściwe dla 
programu studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym - 
również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem 

• główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub 
artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów 
- w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim  

K2P_W01; K2P_W02; 
K2P_W03; K2P_W04; 
K2P_W05; K2P_W06; 
K2P_W07; K2P_W08; 
K2P_W09; K2P_W10; 
K2P_W11; K2P_W12; 

K2P_W15 

P7S_WK 

Kontekst: 

• fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji  

• ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 
rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, 
w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego  

• podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości  

K2P_W06; K2P_W07; 
K2P_W08; K2P_W09; 
K2P_W10; K2P_W11; 
K2P_W12; K2P_W13; 
K2P_W14; K2P_W15 

UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi: 

P7S_UW 

Wykorzystanie wiedzy: 

• formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 
innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 
warunkach przez: 
◦ właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, 

dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej 
interpretacji i prezentacji tych informacji, 

◦ dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, 

◦ przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i 
narzędzi 

• formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 
typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem 
studiów - w przypadku studiów o profilu praktycznym 

• formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami 
wdrożeniowymi - w przypadku studiów o profilu praktycznym 

K2P_U01; K2P_U02; 
K2P_U05; K2P_U06; 
K2P_U07; K2P_U08; 

K2P_U09 
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P7S_UK 

Komunikowanie się: 

• komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców  

• prowadzić debatę  

• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną 
terminologią  

K2P_U02; K2P_U03; 
K2P_U04; K2P_U05; 
K2P_U06; K2P_U07; 
K2P_U08; K2P_U09; 
K2P_U10; K2P_U11; 
K2P_U12; K2P_U13; 

K2P_U14 

P7S_UO 

Organizacja pracy: 

• kierować pracą zespołu  

• współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i 
podejmować wiodącą rolę w zespołach  

K2P_U02; K2P_U03; 
K2P_U04; K2P_U05; 
K2P_U08; K2P_U09; 
K2P_U11; K2P_U12; 

K2P_U13 

P7S_UU 
Uczenie się: 

• samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 
życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie  

K2P_U10; K2P_U11; 
K2P_U12; K2P_U13 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent studiów drugiego stopnia jest gotów do: 

P7S_KK 

Oceny: 

• krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści  

• uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w 
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu  

K2P_K01; K2P_K03; 
K2P_K04; K2P_K06 

P7S_KO 

Odpowiedzialność 

• wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 
organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego  

• inicjowania działań na rzecz interesu publicznego  

• myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  

K2P_K01; K2P_K03; 
K2P_K04; K2P_K05; 
K2P_K06; K2P_K07 

P7S_KR 

Rola zawodowa: 

• odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:  
◦ rozwijania dorobku zawodu, 
◦ podtrzymywania etosu zawodu, 
◦ przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz 

działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

K2P_K02; K2P_K05; 
K2P_K07 

 

 
* wpisać właściwy poziom czyli 6 dla studiów pierwszego stopnia lub 7 dla studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich 
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III –  CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW 

Forma studiów niestacjonarne 

Łączna liczba godzin w programie 3050 godz. 

Łączna liczba punktów ECTS 122 ECTS 

Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć  załącznik nr 1 

Plan studiów załącznik nr 2 

Sposoby weryfikacji osiągania przez studenta 

zakładanych efektów uczenia się w trakcie całego cyklu 

kształcenia 

załącznik nr 3 

Opis oceny efektów uczenia się osiągniętych przez 

studenta w trakcie całego cyklu kształcenia 
załącznik nr 4 

Liczba godzin dydaktycznych i punktów ECTS 

przyporządkowana do zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów 

Studia niestacjonarne - 865 godz. (35 ECTS), w tym 3-

miesięczne praktyki zawodowe 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach zajęć do wyboru 

(w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów 

ECTS) 

56 ECTS (45,90%), w tym: 
30 ECTS – przedmioty do wyboru 

13 ECTS – seminarium dyplomowe 
9 ECTS – praktyki zawodowe 

4 ECTS – lektorat języka obcego 

Wymiar, forma  i zasady  odbywania praktyk załącznik nr 5 
załącznik nr 6 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach praktyk 
9 pkt. ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące 

umiejętności praktyczne (w wymiarze większym niż 

50% liczby punktów ECTS dla programu studiów) oraz 

ich wykaz  

75 ECTS (60,48%). Zajęcia wykazano w załączniku nr 7 

Informacja o warunkach prowadzenia zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne 
załącznik nr 8 

Sylabusy przedmiotów załącznik nr 9 

Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego – w 

przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich ogólna 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom z 

obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych 

(w przypadku kierunków studiów przypisanych do 

obszarów innych niż odpowiednio nauki humanistyczne 

lub nauki społeczne) 

Nie dotyczy 
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IV – WYMOGI REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW  

1 

Wskaźnik procentowy zajęć prowadzonych w 
ramach programu studiów przez nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w WSA jako 
podstawowym miejscu pracy  
 

 
 
 

65 % 
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Załącznik nr 1.: Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć 
 

Lp. Wykaz przedmiotów Punkty ECTS 

 Semestr 1 rok I  

1. Zasady ustroju politycznego państwa 5 

2. Socjologia organizacji 4 

3. Administracja i wspólnoty samorządowe 5 

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 

5. Międzynarodowa ochrona środowiska 4 

6. Przedmioty specjalizacyjne (3 do wyboru) 9 

 Semestr 2 rok I  

7. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 5 

8. Ekonomia rozwoju 4 

9. Międzynarodowe organy ochrony prawnej 4 

10. TQM i jakość zarządzania w administracji 4 

11. Przedmioty specjalizacyjne (2 do wyboru) 6 

12. Lektorat języka obcego 2 

13. Seminarium dyplomowe 3 

14. Praktyka zawodowa (1 miesiąc) 3 

 Semestr 3 rok II  

15. Historia myśli ustrojowej i społecznej 5 

16. Ekonomika zarządzania w administracji 5 

17. Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych 4 

18. Przedmioty specjalizacyjne (2 do wyboru) 6 

19. Lektorat języka obcego 2 

20. Seminarium dyplomowe 5 

21. Praktyka zawodowa (1 miesiąc) 3 

 Semestr 4 rok II  

22. Fundusze strukturalne i projekty UE 5 

23. Prawo karne skarbowe 4 

24. Decydowanie,audyt i kontrola wewnętrzna w administracji 4 

25. Przedmioty specjalizacyjne (3 do wyboru) 9 

26. Seminarium dyplomowe 5 

27. Praktyka zawodowa (1 miesiąc) 3 

Ogółem: 122 
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Matryca efektów uczenia się (wiedza): 

Przedmioty 
Symbol kierunkowych efektów uczenia się 

K2P_
W01 

K2P_
W02 

K2P_
W03 

K2P_
W04 

K2P_
W05 

K2P_
W06 

K2P_
W07 

K2P_
W08 

K2P_
W09 

K2P_
W10 

K2P_
W11 

K2P_
W12 

K2P_
W13 

K2P_
W14 

K2P_
W15 

Zasady ustroju politycznego 
państwa  

 x  x      x      

Socjologia organizacji   x     x   x     

Administracja i wspólnoty 
samorządowe 

x x x x x   x  x  x    

Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

 x  x        x    

Międzynarodowa ochrona 
środowiska 

x x x             

Europejskie standardy 
urzędnika służby publicznej 

  x   x  x   x     

Gospodarka przestrzenna i 
strategia rozwoju 
regionalnego 

  x x       x x    

Stanowienie i redagowanie 
aktów normatywnych 
administracji 

 x x x      x      

Podstawy procedury karnej x   x         x   

Postępowanie 
administracyjne i 
sądowoadministracyjne 

x x x x x x          

Ekonomia rozwoju  x          x    

Międzynarodowe organy 
ochrony prawnej 

 x x  x           

TQM i jakość zarządzania w 
administracji 

   x x  x x x       

Prawo gospodarcze UE  x          x   x 

Komunikacja społeczna, 
mediacje i marketing 
publiczny 

    x x          

Ochrona prawnokama 
obrotu gospodarczego 

x x       x      x 

Ruchy migracyjne a 
bezpieczeństwo w Europie 

     x    x  x    

Lektorat języka obcego x x x             

Seminarium dyplomowe x  x x     x  x     

Historia myśli ustrojowej i 
społecznej  

x x           x   

Ekonomika zarządzania w 
administracji  

 x  x  x   x       

Bezpieczeństwo informacji i 
ochrona danych osobowych 

x x x             
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Przedmioty 
Symbol kierunkowych efektów uczenia się 

K2P_
W01 

K2P_
W02 

K2P_
W03 

K2P_
W04 

K2P_
W05 

K2P_
W06 

K2P_
W07 

K2P_
W08 

K2P_
W09 

K2P_
W10 

K2P_
W11 

K2P_
W12 

K2P_
W13 

K2P_
W14 

K2P_
W15 

Prawo pracy w UE  x x x            

Publiczne prawo 
konkurencji 

  x       x      

Polityka finansowa 
sektora publicznego 

 x          x    

Instytucje i służby 
porządku prawnego w 
systemie 
bezpieczeństwa UE 

x x   x x  x  x x     

Fundusze strukturalne 
i projekty UE 

x  x x     x x      

Prawo karne skarbowe x   x       x     

Decydowanie,audyt i 
kontrola wewnętrzna w 
administracji 

x x x x x  x x x   x    

Systemy informacyjne i 
informatyzacji 
administracji 
publicznej 

  x             

Odpowiedzialność 
państwa i pracowników 
administracji 
publicznej 

 x        x    x  

Współczesne 
zagrożenia 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego 

x x x             

Modele administracji 
publicznej 

    x  x    x     

Zarządzanie ryzykiem 
w sytuacjach 
kryzysowych 

x x x             

Praktyka zawodowa x    x   x    x    
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Matryca efektów uczenia się (umiejętności): 

Przedmioty 
Symbol kierunkowych efektów uczenia się 

K2P_
U01 

K2P_
U02 

K2P_
U03 

K2P_
U04 

K2P_
U05 

K2P_
U06 

K2P_
U07 

K2P_
U08 

K2P_
U09 

K2P_
U10 

K2P_
U11 

K2P_
U12 

K2P_
U13 

K2P_U
14 

Zasady ustroju politycznego 
państwa  

x  x            

Socjologia organizacji x       x       

Administracja i wspólnoty 
samorządowe 

 x   x x x   x x  x  

Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

 x x  x          

Międzynarodowa ochrona 
środowiska 

  x            

Europejskie standardy 
urzędnika służby publicznej 

x x     x x       

Gospodarka przestrzenna i 
strategia rozwoju 
regionalnego 

 x x  x     x x    

Stanowienie i redagowanie 
aktów normatywnych 
administracji 

x  x x x   x   x    

Podstawy procedury karnej x x         x    

Postępowanie 
administracyjne i 
sądowoadministracyjne 

 x    x  x  x x    

Ekonomia rozwoju        x       

Międzynarodowe organy 
ochrony prawnej 

 x    x         

TQM i jakość zarządzania w 
administracji 

x x  x x   x x      

Prawo gospodarcze UE  x x x           

Komunikacja społeczna, 
mediacje i marketing 
publiczny 

 x           x  

Ochrona prawnokama 
obrotu gospodarczego 

x x x   x         

Ruchy migracyjne a 
bezpieczeństwo w Europie 

x  x x           

Lektorat języka obcego         x   x x x 

Seminarium dyplomowe x  x x  x x x x x x    

Historia myśli ustrojowej i 
społecznej  

 x      x       
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Przedmioty 
Symbol kierunkowych efektów uczenia się 

K2P_U
01 

K2P_U
02 

K2P_U
03 

K2P_U
04 

K2P_U
05 

K2P_U
06 

K2P_U
07 

K2P_U
08 

K2P_U
09 

K2P_U
10 

K2P_U
11 

K2P_U
12 

K2P_U
13 

K2P_U
14 

Ekonomika zarządzania 
w administracji  

x x x x x   x x      

Bezpieczeństwo 
informacji i ochrona 
danych osobowych 

x x x            

Prawo pracy w UE x x        x x    

Publiczne prawo 
konkurencji 

   x    x  x     

Polityka finansowa 
sektora publicznego 

 x      x       

Instytucje i służby 
porządku prawnego w 
systemie 
bezpieczeństwa UE 

x       x  x x    

Fundusze strukturalne 
i projekty UE 

  x x   x        

Prawo karne skarbowe x x             

Decydowanie,audyt i 
kontrola wewnętrzna w 
administracji 

x x x x x x    x   x  

Systemy informacyjne i 
informatyzacji 
administracji 
publicznej 

 x         x    

Odpowiedzialność 
państwa i pracowników 
administracji 
publicznej 

 x      x       

Współczesne 
zagrożenia 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego 

x  x            

Modele administracji 
publicznej 

  x    x      x  

Zarządzanie ryzykiem 
w sytuacjach 
kryzysowych 

x  x            

Praktyka zawodowa  x  x       x    
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Matryca efektów uczenia się (kompetencje społeczne): 

Przedmioty 
Symbol kierunkowych efektów uczenia się 

K2P_K01 K2P_K02 K2P_K03 K2P_K04 K2P_K05 K2P_K06 K2P_K07 

Zasady ustroju politycznego 
państwa  

   x    

Socjologia organizacji  x      

Administracja i wspólnoty 
samorządowe 

x x x  x  x 

Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

  x  x  x 

Międzynarodowa ochrona 
środowiska 

x       

Europejskie standardy 
urzędnika służby publicznej 

x     x x 

Gospodarka przestrzenna i 
strategia rozwoju 
regionalnego 

 x   x x  

Stanowienie i redagowanie 
aktów normatywnych 
administracji 

x x  x    

Podstawy procedury karnej x x      

Postępowanie 
administracyjne i 
sądowoadministracyjne 

x x x  x   

Ekonomia rozwoju   x     

Międzynarodowe organy 
ochrony prawnej 

x   x    

TQM i jakość zarządzania w 
administracji 

x x x    x 

Prawo gospodarcze UE  x x    x 

Komunikacja społeczna, 
mediacje i marketing 
publiczny 

 x      

Ochrona prawnokama 
obrotu gospodarczego 

x    x   
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Przedmioty 
Symbol kierunkowych efektów uczenia się 

K2P_K01 K2P_K02 K2P_K03 K2P_K04 K2P_K05 K2P_K06 K2P_K07 

Ruchy migracyjne a 
bezpieczeństwo w 
Europie 

x  x x    

Lektorat języka obcego   x x   x 

Seminarium 
dyplomowe 

 x  x   x 

Historia myśli 
ustrojowej i społecznej  

   x  x  

Ekonomika zarządzania 
w administracji  

 x x  x   

Bezpieczeństwo 
informacji i ochrona 
danych osobowych 

x x x     

Prawo pracy w UE  x      

Publiczne prawo 
konkurencji 

x x    x  

Polityka finansowa 
sektora publicznego 

   x    

Instytucje i służby 
porządku prawnego w 
systemie 
bezpieczeństwa UE 

x  x   x x 

Fundusze strukturalne 
i projekty UE 

x x    x x 

Prawo karne skarbowe x     x  

Decydowanie,audyt i 
kontrola wewnętrzna w 
administracji 

 x x  x x x 

Systemy informacyjne i 
informatyzacji 
administracji 
publicznej 

 x      

Odpowiedzialność 
państwa i pracowników 
administracji 
publicznej 

 x x x    

Współczesne 
zagrożenia 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego 

x       

Modele administracji 
publicznej 

x  x x    

Zarządzanie ryzykiem 
w sytuacjach 
kryzysowych 

x       

Praktyka zawodowa x x  x x   
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Załącznik nr 2.: Plan studiów 

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ADMINISTRACJI  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
     KIERUNEK: ADMINISTRACJA  STUDIA NIESTACJONARNE 
     PROFIL PRAKTYCZNY   OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

 
Plan studiów 

  

 

 
I rok II rok 

  

A 
  

semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 
  

 Nazwa przedmiotu  E/Z Razem 

forma zajęć 

 R
az

em
 E

C
T

S
   

ZT ZP ZT ZP ZT ZP ZT ZP   

w
yk

ła
dy

 

ćw
ic

z.
 

la
bo

la
t. 

ko
nw

er
. 

se
m

in
. 

pr
ak

ty
ki
 

w
yk

ł. 

ćw
ic

z.
 

In
ne

 

w
yk

ł. 

ćw
ic

z.
 

in
ne

 

w
yk

ł. 

ćw
ic

z.
 

in
ne

 

w
yk

ł. 

ćw
ic

z.
 

in
ne

   

1 Zasady ustroju politycznego 
państwa   E 30 15 15     5 15 15           

  

2 Socjologia organizacji  Z/O 20 10 10     4 10 10             

3 Administracja i wspólnoty 
samorządowe  E 35 15 20     5 15 20           

  

4 Zarządzanie zasobami ludzkimi  Z/O 20 10 10     4 10 10             

5 Międzynarodowa ochrona 
środowiska  Z/O 20 10 10     4 10 10           

  

6 Przedmioty specjalizacyjne (3 do 
wyboru)  Z/O 45 30 15     9 30 15           

  

7 Postępowanie administracyjne i 
sądowoadministracyjne  E 35 15 20     5    15 20        

  

8 Ekonomia rozwoju  E 30 15 15     4    15 15          

9 Międzynarodowe organy ochrony 
prawnej  Z/O 20 10 10     4    10 10        

  

10 TQM i jakość zarządzania w 
administracji  Z/O 20 10 10     4    10 10        

  

11 Przedmioty specjalizacyjne (2 do 
wyboru)  Z/O 30 20 10     6    20 10        

  

12 Lektorat języka obcego  Z/O 20  20     2     20          

13 Seminarium dyplomowe  Z/O 15     15  3      15         

14 Historia myśli ustrojowej i 
społecznej   E 30 15 15     5       15 15     

  

15 Ekonomika zarządzania w 
administracji   E 30 15 15     5       15 15     

  

16 Bezpieczeństwo informacji i 
ochrona danych osobowych  Z/O 25 15 10     4       15 10     

  

17 Przedmioty specjalizacyjne (2 do 
wyboru)  Z/O 30 20 10     6       20 10     

  

18 Lektorat języka obcego  Z/O 20  20     2        20       

19 Seminarium dyplomowe  Z/O 20     20  5         20      

20 Fundusze strukturalne i projekty UE  E 30 15 15     5          15 15    

21 Prawo karne skarbowe  Z/O 25 15 10     4          15 10    

22 Decydowanie,audyt i kontrola 
wewnętrzna w administracji  E 25 15 10     4          15 10  

  

23 Przedmioty specjalizacyjne (3 do 
wyboru)  Z/O 45 30 15     9          30 15  

  

24 Seminarium dyplomowe  Z/O 20     20  5            20   

RAZEM A: 640 300 285 0 0 55 0 113 90 80 0 70 85 15 65 70 20 75 50 20   
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B PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE 
I rok II rok 

semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 

Lp Nazwa przedmiotu 

 

E/Z Razem 

forma zajęć 
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1 Praktyka zawodowa   225 225h praktyk w ciągu 3 
miesięcy 9    

75 h praktyk 
w ciągu 1 

mies. 

75 h praktyk  
w ciągu 1 

mies. 

75 h praktyk  
w ciągu 1 mies. 

RAZEM B: 225 0 0 0 0 0 225 9 0 0 0 0 0 75 0 0 75 0 0 75 

C INNE WYMAGANIA 
I rok II rok 

semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 

Lp Nazwa przedmiotu 

 

E/Z Razem 
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1                        

RAZEM C: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM SEMESTRY (A+B+C) 865 300 285 0 0 55 225 122 170 0 155 90 135 95 125 95 

OGÓŁEM 865 

 

Przedmioty do wyboru 

o specjalizacyjnym profilu kształcenia /administracja publiczna, administracja gospodarcza, 
administracja bezpieczeństwa/ 

I semestr 

/do wyboru 3 przedmioty 

– 9 pkt ECTS/ 

II semestr 

/do wyboru 2 przedmioty 

– 6 pkt ECTS/ 

III semestr 

/do wyboru 2 przedmioty 

– 6 pkt ECTS/ 

IV semestr 

/do wyboru 3 przedmioty 

– 9 pkt ECTS/ 

Europejskie standardy 

urzędnika służby 

publicznej 

Prawo gospodarcze UE Prawo pracy w UE Systemy informacyjne i 

informatyzacji 

administracji publicznej 

Prawo ubezpieczeń 

społecznych 

Komunikacja społeczna, 

mediacje i marketing 

publiczny 

Publiczne prawo 

konkurencji 

Odpowiedzialność 

państwa i pracowników 

administracji publicznej 

Gospodarka przestrzenna 

i strategia rozwoju 

regionalnego 

Ochrona prawnokama 

obrotu gospodarczego 

Polityka finansowa 

sektora publicznego 

Współczesne zagrożenia 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

Stanowienie i 

redagowanie aktów 

normatywnych 

administracji 

Ruchy migracyjne a 

bezpieczeństwo w 

Europie 

Instytucje i służby 

porządku prawnego w 

systemie bezpieczeństwa 

UE 

Modele administracji 

publicznej 

Podstawy procedury 

karnej 

  Zarządzanie ryzykiem w 

sytuacjach kryzysowych 
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Załącznik nr 3.: Sposoby weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się w 
trakcie całego cyklu kształcenia 

 
 Nadrzędną rolę w systemie oceny i sprawdzenia realizacji efektów kształcenia spełnia Wydziałowa Komisja 

ds. Jakości Kształcenia, która zaleca odpowiednie metody ich weryfikacji. Bezpośrednią ocenę stopnia osiągnięcia 

efektów kształcenia dokonują osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne. W sylabusach przedmiotów powiązano 

poszczególne efekty uczenia się z formą aktywności studentów i treściami programowymi, co umożliwia na każdym 

etapie ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. W toku realizacji całego programu monitorowane 

są postępy studentów z uwzględnieniem założonych efektów kształcenia w odniesieniu do wszystkich przedmiotów, 

w tym zajęć z języków obcych, pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego i praktyk zawodowych. Metody 

podstawowej oceny efektów uczenia się zawierają sylabusy przedmiotów. Opisano w nich sposoby sprawdzania 

stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Ocena formułująca dotyczy konkretnych efektów uczenia się i 

jest udokumentowana. Stosowane są porównywalne kryteria oceniania dotyczące sprawdzianów teoretycznych, 

aktywności studentów, przygotowania materiałów i umiejętności praktycznych. Ocena podsumowująca jest zgodna z 

warunkami zaliczenia przedmiotów. Wiarygodność i przejrzystość oceniania efektów kształcenia sprawdza 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, która wyniki ustaleń wraz z wnioskami przedstawia Radzie Wydziału. 

 Metody sprawdzania i oceniania stosowane przez nauczycieli akademickich kierunku administracja skupiają 

się na monitorowaniu postępów w nauce studentów oraz ocenie i weryfikowaniu osiąganych przez nich efektów 

kształcenia. W karcie przedmiotu w rubryce „sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu znajdują się 

komponenty; warunki zaliczenia i oceny cząstkowe (formułujące); zasady wyliczenia oceny końcowej na podstawie 

ocen cząstkowych forma zaliczenia. Zgodnie z wymogami KRK przyjęto zasadę, że każdemu przedmiotowemu 

efektowi uczenia się odpowiada konkretna forma i sposób weryfikacji tego efektu, określona w sylabusie przedmiotu, 

zamieszczonego na wydziałowej stronie internetowej. O szczegółowych zasadach oraz wyborze sposobu weryfikacji 

efektów kształcenia decyduje każdy wykładowca prowadzący daną formę zajęciową, informując o nich studentów na 

pierwszych zajęciach. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne stosują zróżnicowane formy sprawdzania osiąganych 

efektów kształcenia dostosowane do rodzaju sprawdzanego efektu. Obejmują one egzamin w formie pisemnej i 

ustnej, zaliczenie w formie testów, kolokwiów, prezentacji, dyskusji i debaty, analizy materiałów źródłowych, studium 

przypadku, wykonywanie zadania praktycznego, sporządzenie scenariusza lub algorytmu działania do założonej 

sytuacji lub gry sytuacyjnej . Przy określeniu sposobu weryfikacji dąży się do wyeliminowania elementu 

subiektywnego na rzecz zachowania możliwie największego obiektywizmu. Na etapie praktyki zawodowej 

koordynator analizuje dokumentację związaną z praktyką, odbywa doraźne wizytacje miejsca praktyki i prowadzi 

rozmowy ze studentami oraz ich opiekunami organizującymi praktykę. W trakcie procesu dyplomowania efekty 

zdobyte przez studenta weryfikuje najpierw promotor na etapie przygotowania pracy dyplomowej w odniesieniu do 

efektów opisanych w sylabusie przedmiotu „Seminarium dyplomowe”, a następnie komisja egzaminacyjna w oparciu 

o ustanowione wcześniej kryteria. Przyjęty system sprawdzania i oceniania efektów kształcenia wdaje się, że jest 
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przejrzysty, zapewnia wiarygodność oraz porównywalność wyników sprawdzania i oceniania procesu kształcenia. 

Student zapoznany jest z wymaganiami niezbędnymi do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia przez 

prowadzącego na pierwszych zajęciach. Student wie jakie warunki musi spełnić, aby uzyskać zaliczenie przedmiotu. 

Sposobem potwierdzania osiągnięcia wymaganych efektów kształcenia są; protokół egzaminu lub zaliczenia 

końcowego przedmiotu, zaliczenia ćwiczeń, zaliczenie seminarium dyplomowego i zaliczenia praktyki zawodowej. 

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się miedzy innymi na podstawie prac pisemnych, ustnych odpowiedzi 

egzaminacyjnych, materiałów z ćwiczeń i konwersatoriów, dokumentacji z praktyki zawodowej. Materiały te znajdują 

się u prowadzących zajęcia lub ich koordynatorów co najmniej do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej kolejnego 

semestru, a student do nich ma wgląd. 

 Etapowe prace pisemne, testy, kolokwia, materiały z ćwiczeń, prace zaliczeniowe, prezentacje lub projekty 

wskazane przez Dziekana przechowywane są w dziekanacie i poddawane ocenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia. 
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Załącznik nr 4.: Opis oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu 
kształcenia 

 
Kluczowe treści programu kształcenia kierunku administracja są ściśle powiązane z efektami kształcenia i 

zakresem działalności zawodowej pracowników administracji publicznej oraz innych podmiotów wykonujących 

zadania publiczne. Dobór treści ma swoje oparcie w tym, że student poznaje, doświadcza i kształtuje umiejętności, 

zachowania i postawy w bezpośrednich relacjach ze środowiskiem zawodowym na bazie posiadanego zakresu 

wiedzy teoretycznej. Program kształcenia zapewnia zdobycie określonego programem zasobu wiedzy teoretycznej 

uszczegółowionego w treści sylabusów przedmiotów. Program koncentruje się na rozwijaniu istotnych umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych opisanych w przedmiotach z dziedziny nauk prawnych, konstytucyjnych 

podstaw systemu rządzenia, prawa administracyjnego i wspólnot samorządowych, procedur administracyjnych, 

publicznego prawa gospodarczego i prawa prywatnego w administracji, prawa urzędniczego i prawa pracy, instytucji 

i prawa UE, finansów publicznych. 

 Do drugiej grupy przedmiotów, silnie zorientowanych na kształtowanie umiejętności praktycznych należą 

treści z zakresu; nauki administracji i zarządzania publicznego, ustroju i struktur organizacyjnych administracji 

publicznej, zarządzania zasobami, procesem i jakością urzędu. 

 Duży nacisk w zakresie nabywania umiejętności i kompetencji społecznych zawarty jest w przedmiotach do 

wyboru. Należą do nich na przykład treści kształcenia dotyczące: europejskich standardów urzędnika służby 

publicznej, komunikacji społecznej, modeli administracji publicznej oraz redagowania aktów normatywnych. 

 

 Metody kształcenia stosowane na kierunku administracja są zróżnicowane ze względu na rodzaj i 

charakter zajęć. Wśród metod dydaktycznych stosowanych podczas zajęć kontaktowych znajdują się szczególnie te 

formy pracy, które wymagają czynnego udziału studenta, odpowiednio dobrane do celów i treści kształcenia oraz 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia dydaktyczne odbywają się z przewagą form pozawykładowych 

takich jak ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia warsztatowe poza Uczelnią, praktyki zawodowe, zajęcia studyjne. 

 Proporcja pomiędzy wykładami a formami pozawykładowymi w odniesieniu do konkretnych przedmiotów 

kształcenia, uzależniona jest od ich treści programowej i zakładanych przedmiotowych efektów uczenia się. 

Większość przedmiotów realizowana jest w obu formach. Zajęcia pozawykładowe prowadzone są w sposób 

pozwalający na łączenie teorii z praktyką i doświadczeniem zawodowym wykładowców realizujących te zajęcia. 

Wykład klasyczny lub ilustrowany prowadzony jest metodą podającą lub problemową z wykorzystaniem sprzętu 

multimedialnego, tekstów źródłowych lub innych środków dydaktycznych, skupia się na podstawowych treściach 

kształcenia, co stanowi ukierunkowanie studenta do dalszej samodzielnej nauki. W ramach ćwiczeń dominują 

metody aktywizujące takie jak: studium przypadku, praca z tekstem prawnym (zrozumienie i wykładnia przepisu 

prawnego), gry dydaktyczne (decyzyjne), zadania projektowe wykonane do wcześniej przygotowanych scenariuszy, 
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rozwiązywanie kazusów prawnych, przygotowania projektu (np. aktu prawa miejscowego lub wewnętrznego), metody 

prezentacyjne połączone z dyskusją. Zasadniczym efektem ćwiczeń było nabycie umiejętności zastosowania z 

wiedzy teoretycznej w praktycznej działalności administracyjnej, oraz ukształtowanie pożądanych zachowań i postaw 

w relacjach z otoczeniem zewnętrznym opartych na poszanowaniu prawa oraz zgodnych z etyką i etykietą 

urzędniczą.  Konwersatoria były metodą najczęściej połączoną lub dopełniającą (uzupełniającą lub rozwijającą) 

wykład problemowy, polegającą na dialogu, wymianie poglądów, prezentacji dobrych praktyk opartych na 

doświadczeniu studentów i wykładowców, prezentacji wyników badań i przykładów współczesnych modeli 

zintegrowanego zarządzania strukturami administracyjnymi. W trakcie konwersatorium studenci mają możliwość 

debatowania, wypowiadania swoich opinii, ocen, uwag i propozycji rozwiązań omawianych problemów. Zajęcia 

dydaktyczne w formach poza wykładowych wzbogacane są systematycznie zajęciami praktycznymi lub 

seminaryjnymi prowadzonymi poza Uczelnią. W ramach niektórych przedmiotów studenci otrzymują tematy 

(zagadnienia) do samodzielnego opracowania – indywidualnie lub w zespołach, które następnie prezentują 

(omawiają i wyjaśniają) w grupach ćwiczeniowych i konwersatoryjnych. W połączeniu z przewidzianym nakładem 

pracy własnej studenta, czas trwania kształcenia w pełni umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. 

 

 Program i plan studiów. Studia II stopnia na kierunku administracja trwają 4 semestry. Plany zajęć są 

podporządkowane programowi kształcenia o profilu praktycznym. 

 Plan studiów niestacjonarnych o profilu praktycznym przewiduje przedmioty, których łączny czas realizacji 

wynosi 865 godzin zajęć bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów (nie licząc konsultacji i dyżurów 

dydaktycznych). 

 Plan studiów w miarę możliwości uwzględniają równomierne rozłożenie liczby godzin zajęć, ilości egzaminów 

i zaliczeń końcowych w poszczególnych semestrach. 
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Załącznik nr 5.: Wymiar, forma  i zasady  odbywania praktyk 

 Na kierunku administracja 3-miesięczne praktyki zawodowe są obowiązkową i integralna częścią treści 

programu kształcenia. Program praktyk opiera się na zbiorze efektów kształcenia dla kierunku administracja. 

Dokładniejszy rozkład efektów kształcenia zawiera sylabus przedmiotu. W sylabusie wskazane są jej cele, 

przedmiotowe efekty uczenia się oraz sposób ich weryfikacji, a także określono treść zadań do wykonania z 

podziałem na poszczególne semestry. Szczegółową organizację praktyk, zasady jej odbywania, nadzór nad jej 

przebiegiem, oraz zasady zaliczenia praktyki określone zostały w „Regulaminie praktyk zawodowych”. Praktyki 

zawodowe nie wymagają bezpośredniego w nich udziału nauczycieli akademickich. Są realizowane przez 

odpowiednio dobrane podmioty, z którymi zostały podpisane formalne porozumienia zapewniające możliwość 

realizacji wymaganych efektów kształcenia przez przyszłych studentów, wnioskowanych studiów II stopnia kierunku 

administracja. Głównie są to jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, organizacje 

gospodarcze oraz podmioty administrujące sfery niepublicznej. Student ma możliwość samodzielnego wskazania 

podmiotu, w którym odbywane będą praktyki. Warunkiem jest przeprowadzenie analizy celowości i możliwości 

zorganizowania takiej praktyki we wskazanej jednostce. Dla programu kształcenia obowiązuje 225 godzin praktyk 

zawodowych realizowanych sumarycznie w ciągu 3 miesięcy, po 75 godzin kolejno w semestrach 2, 3, 4 (miesiąc 

praktyk w każdym semestrze), za które po ich zaliczeniu oddzielnie w każdym semestrze student otrzymuje po 3 pkt. 

ECTS (łącznie w okresie studiów 9 pkt. ECTS).  

 Regulamin praktyk przewiduje możliwość zorganizowania praktyki we własnym zakresie przez studenta pod 

warunkiem uzgodnienia jej z koordynatorem wydziałowym oraz podmiotem miejsca praktyki jeżeli zakres działalności 

tego podmiotu i czas jej realizacji są zgodne z programem praktyk i zapewniają osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia. Przepisy Regulaminu przewidują także możliwość zaliczenia praktyki jeżeli student udokumentuje, że 

wykonuje pracę zawodową lub prowadzi działalność odpowiadającą programowi praktyki, która zapewnia osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia w obszarze umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Za organizację, 

realizację i ocenę praktyki odpowiada wydziałowy koordynator praktyk. Sprawuje on też bezpośredni nadzór nad 

realizacją praktyki, i dokonuje jej zaliczenia na podstawie przedstawionej dokumentacji, oceny (opinii) proponowanej 

przez opiekuna miejsca praktyki i przeprowadzonej rozmowy potwierdzającej osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia. Koordynator może także podjąć decyzję o zwolnieniu studenta z praktyki na podstawie stosownego 

zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionego przez pracodawcę, jeżeli praca zawodowa jest zbieżna ze studiowanym 

kierunkiem a zakres wykonywanych zadań i obowiązków pracowniczych pozwala na osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia przewidzianych dla programu praktyki. Zaliczenie praktyki, w tym weryfikacji efektów kształcenia 

osiągniętych przez studenta dokonuje koordynator praktyki, co dokumentuje w protokole, indeksie i karcie 

okresowych osiągnięć w każdym semestrze, w którym była ona przewidziana.  

 Regulamin praktyk zawodowych dla kierunku administracja jest dostępny dla studentów za pośrednictwem 

Internetu. Studenci mogą czerpać również informacje o efektach uczenia się, które przewiduje praktyka z 
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poszczególnych sylabusów przedmiotów. Niektóre przedsięwzięcia i sprawy indywidualnie dotyczące praktyk 

konsultuje z Dziekanem Wydziału. Studenckie praktyki zawodowe są realizowane przez ich organizatorów 

nieodpłatnie. 



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Filia w Stalowej Woli. 
Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów poza siedzibą uczelni. 

 

 25 / 142   

Załącznik nr 6.: Regulamin praktyki zawodowej dla studentów kierunku administracja studiów 

drugiego stopnia o profilu praktycznym 

 
REGULAMIN 

praktyki zawodowej 

dla studentów kierunku administracja 

studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym 

 

I. Podstawy prawne 

1. Regulacje zewnętrzne: 

1.1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668). 

1.2. Rozporz ądzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów 

(Dz. U. 2018 poz. 1861). 

2. Regulacje wewnętrzne: 

2.1. Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. 

2.2. Uchwała Rady Wydziału Administracji w sprawie wymiaru i zasad odbywania praktyk zawodowych na 

kierunku administracja (z późn. zm.). 

II. Postanowienia ogólne 

1.  Praktyka zawodowa studentów studiów niestacjonarnych, zwane dalej „praktyką ” jest obowiązkowym 

modułem programu kształcenia studiów drugiego stopnia kierunku administracja o profilu praktycznym. 

2.  Praktyka zawodowa pozwala na uzupełnienie i pogłębienie wiedzy uzyskanej przez stu- denta w toku 

procesu kszta łcenia, kształtowanie umiejętności jej zastosowanie w praktycznym działaniu, rozwoju 

kompetencji zawodowych, poznanie funkcjonowania środowiska zawodowego, rynku pracy i oczekiwań przysz 

łych pracodawców. 

3.  Student odbywa praktyk ę zgodnie z planem i programem kształcenia w jednostce organizacyjnej administracji 

publicznej lub innych podmiocie administrującym zwanym dalej „jednostką przyjmującą”. 

4.  Praktyka zawodowa umożliwia studentom sprawdzenie użyteczności wiedzy i umiejętności uzyskanych w toku 

procesu kształcenia oraz pozwala na zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych przez poznanie 

jednostki, w której odbywa praktykę jako miejsce potencjalnej pracy zawodowej. 

5.  Praktyka zawodowa musi być zaliczona przed końcem semestru, w którym program przewiduje jej 

realizacje. 

6.  Rodzaj zadań i czas trwania praktyk określa program praktyki i Regulamin Studiów Wyższej Szkoły 

Administracji w Bielsku-Białej. 

7.  Ogólny nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad przebiegiem praktyk zawodowych, sprawuje ze strony uczelni 

opiekun praktyk dla kierunku administracja. 
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8.  Wybór jednostki, w której realizowana będzie praktyka dokonywany jest indywidualnie przez studentów 

spośród jednostek, z którymi podpisano porozumienie o realizacji praktyk zawodowych. 

9.  Praktykę można również zrealizować w innej wybranej przez siebie jednostce przyjmującej przedstawionej 

wydziałowemu opiekunowi praktyk pod warunkiem, że zapewnia ona możliwości zrealizowania programu 

praktyki.  

10.  Praktykę należy realizować w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych na uczelni.  

11.  Opiekun praktyk może kontaktować się w sprawie przebiegu praktyki studenta z kierownikiem jednostki 

przyjmującej lub opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej, a także zobowiązany jest do wyjaśniania spraw 

związanych z przebiegiem praktyki, zgłoszonych przez jednostkę przyjmującą lub studenta. 

12.  Nadzór opiekuna praktyk nad działalnością studenta w jednostce przyjmującej, sprawowany jest w 

zależności od potrzeb i okoliczności zgodnie z wytycznymi dziekana. 

13.  Opiekun praktyk oraz opiekun praktykanta jednostki przyjmującej ściśle ze sobą współpracuj  ą. 

14.  Praktyki zawodowe są bezpłatne, nie przewiduje się również wynagrodzenia dla opiekuna praktykanta 

jednostki przyjmującej, w której praktyka się odbywa. 

15.  Kierownik i opiekun praktykanta jednostki przyjmującej umożliwiają studentowi. 

1) zapoznanie się z podstawowymi przepisami i regulaminami normującymi funkcjo- nowanie jednostki 

przyjmującej, 

2) zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i stanowiskową oraz zakresem zadań organizacyjnych oraz 

obowiązków komórek organizacyjnych zajmujących się działalnością administracyjną, 

3) poznanie ogólnych zasad organizacji pracy, przepływu informacji i obiegu dokumentów oraz sposobu 

przyjmowania interesariuszy zewnętrznych w jednostce miejsca wykonywania praktyki, 

4) asystowanie w różnych formach i metodach realizowania zadań pracowniczych, rozwijania 

umiejętności samodzielnego wykonywania czynności administracyjnych korzystając z instruktażu, kontroli 

i merytorycznej ich oceny ze strony opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej. 

16.  Do opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej nale ży: 

1) przeprowadzenie spotkania organizacyjnego ze studentem lub studentami (przed- stawienie zagadnień 

związanych ze specyfiką praktyk, obowiązkami i zadaniami studenta, obowiązującymi dokumentami) 

dotyczącymi przebiegu praktyki, 

2) czuwanie nad właściwym przebiegiem praktyki, 

3) udzielanie studentowi merytorycznych i metodycznych porad, instruktażu i wskazówek w czasie 

asystowania oraz samodzielnego wykonywania przez niego czynności administracyjnych, 

4) kontrola i zatwierdzenie podpisem dokumentów przedłożonych przez praktykanta i ocena jego aktywności oraz 

merytorycznej poprawności wykonywanych przez niego zadań 

5) wystawienie opinii podsumowującej przebieg praktyki z uwzględnieniem oceny końcowej stopnia 
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realizacji programu praktyki i osiągniętych efektów kształcenia.

III. Cele praktyki 

1. Poszerzenie wiedzy z zakresy funkcjonowania administracji, stosowania prawa i zarządzania 

publicznego, zdobytej na studiach oraz rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w potencjalnym 

środowisku zawodowym. 

2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną oraz specyfiką funkcjonowania środowiska zawodowego w 

instytucjach administracji publicznej, urzędach oraz innych podmiotach administrujących, w których 

absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie. 

3. Poznanie zasad organizacji i planowania przebiegu pracy, podziału kompetencji, procedur i kontroli w 

jednostkach administracji publicznej oraz innych podmiotach administrujących lub współpracujących z 

administracją publiczną. 

4. Doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z miejscem 

odbywania praktyki, w tym sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej 

oraz aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej. 

5. Kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych w środowisku zawodowym, w szczególności 

odnoszących się do relacji interpersonalnych, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i postawy 

zawodowej pracownika. 

6. Nabycie umiejętności wykonywania zadań i czynności administracyjnych oraz ich planowania, 

dokumentowania i analizowania efektów. 

7. Przygotowanie do odpowiedzialności za powierzone do wykonania zadania.  

8. Poszerzanie zakresu doświadczeń, poznawanie swoich „mocnych i słabych stron” oraz pogłębianie 

zainteresowań różnymi dziedzinami administrowania w odniesieniu do planowanego indywidualnie 

rozwoju zawodowego

IV. Program i czas trwania praktyki 

1. Obowiązki studenta praktykanta: 

1) zapoznanie się z zasadami odbywania praktyki, jej programem oraz ogólną organizacją jednostki 

przyjmującej, w której odbywa praktykę, a także z warunkami zaliczenia praktyki, 

2) zgłoszenie się do wytypowanej jednostki przyjmującej realizującej praktyk ę, z którą uczelnia zawarła 

porozumienie lub do wybranej przez siebie indywidualnie jednostki przyjmującej z obowiązkiem 

podpisania z jej kierownictwem umowy na realizację praktyki zawodowej w dwóch egzemplarzach po 

jednym dla uczelni i jednostki przyjmującej. 

3) rzetelne realizowanie zadań wyznaczonych programem praktyki w określonym terminie i w 

ustalonym czasie, zgodnie z programem i godzinami pracy jednostki przyjmującej. 

4) godne reprezentowanie uczelni,  
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5) traktowanie z szacunkiem pracowników jednostki przyjmującej i poszanowanie jej mienia, 

6) przestrzeganie regulaminu jednostki przyjmującej, w której odbywa si ę praktyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony danych i poufności dokumentów. 

2. Czas trwania praktyki zawodowej studiów niestacjonarnych: 

II semestr – 1 miesiąc - 75 godzin – zaliczenie z oceną – 3 pkt. ECTS, 

III semestr –  1 miesiąc - 75 godzin – zaliczenie z oceną – 3 pkt. ECTS, 

IV semestr –  1 miesiąc - 75 godzin – zaliczenie z oceną – 3 pkt. ECTS. 

3. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w II semestrze:  

Student realizujący praktykę w II semestrze winien: 

1) zapoznać się ze strukturą organizacyjna i stanowiskową instytucji administracji publicznej lub innego 

podmiotu administracyjnego sektora publicznego lub instytucji współpracujących z administracja 

publiczną, w której odbywana jest praktyka, 

2) przeanalizować podstawowe przepisy regulujące funkcjonowania podmiotu miejsca praktyki, 

zwłaszcza z wewnętrznymi przepisami: BHP, o ochronie przeciwpożarowej, ochronie tajemnicy 

zawodowej i danych osobowych, 

3) poszerzyć wiedzę na temat zakresu działania jednostek lub komórek organizacyjnych wskazanych 

przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej oraz zapoznać się z rodzajem zadań i czynności 

realizowanych na stanowiskach wykonawczych, istniejących w ich strukturze, 

4) zapoznać się z ogólnymi zasadami przepływu informacji i obiegu dokumentów oraz organizacją 

przyjmowania interesariuszy zewnętrznych w jednostce przyjmującej, 

5) wzbogacić wiedzę na temat najczęściej stosowanych metod pracy oraz praktycznego sposobu 

wykonywania zadań i czynności pracowniczych, 

6) rozwijać umiejętności organizacyjne wymagane w środowisku zawodowym miejsca praktyki, 

wzbogacić wiedzę na temat postaw i zachowań pracowniczych, organizowania własnego czasu pracy i 

nabywania umiejętności pracy w zespole. 

7) wzbogacić wiedzę na temat organizacji i podstaw prawnych biurowości oraz zasad i procedur 

sporządzania dokumentacji w jednostce miejsca praktyki, 

8) kształtować umiejętności związane z rejestrowaniem pism i dokumentów wpływających i wysyłanych 

przez jednostkę przyjmującą, 

4. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w III semestrze: 

Student realizujący praktykę w III semestrze winien:  

1) uczestniczyć w czynnościach związanych z prowadzeniem rejestru spraw, segregowaniem i 

archiwizowaniem dokumentacji spraw załatwionych, 

2) asystować w czynnościach administracyjnych i innych czynnościach pracowniczych wymagających 
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pisemnego udokumentowania lub innego dokumentu służbowego, 

3) wykonywać inne zadania i czynności techniczno-organizacyjne uznane przez opiekuna praktykanta 

jednostki przyjmującej za istotne z punktu widzenia działalności podmiotu miejsca praktyki. 

4) poszerzyć wiedzę na temat procedury postępowania administracyjnego i oceny formalnej ich 

poprawności w sprawach zakończonych – typowych dla podmiotu miejsca praktyki, wskazanych przez 

opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej, 

5) rozwijać umiejętności wykonywania czynności procesowych w ramach post ępowania 

administracyjnego oraz w postępowaniach w sprawach wydawania zaświadczeń, oraz innych 

czynnościach administracyjnych, 

6) kształtować umiejętności projektowania rozwiązań prostych stanów faktycznych w sprawach 

zleconych przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej i pod jego nadzorem. 

5. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w IV semestrze. 

Student realizujący praktykę w IV semestrze winien: 

1) pogłębić wiedzę na temat organizacji, funkcjonowania i zakresu działania organów kolegialnych 

jednostki miejsca praktyki, 

2) brać udział w charakterze obserwatora w pracach komisji i zespołów pracowniczych (eksperckich, 

doradczych, opiniodawczych) funkcjonujących w jednostce przyjmującej. 

3) rozwijać umiejętności analizowania postępowań administracyjnych i podejmowanych rozstrzygnięć 

w sprawach wskazanych przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej, ze szczególnym 

uwzględnieniem charakteru i rodzaju czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ 

prowadzący postępowanie, 

4) przygotować zlecone przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej propozycje pism i projektów 

aktów administracyjnych w sprawach należących do zakresu dzia- łania podmiotu miejsca praktyki, 

5) samodzielnie wykonać konkretne czynności administracyjne oraz przygotować pro- jekt dotyczący 

rozstrzygnięć końcowych postępowań w sprawach przedstawionych przez opiekuna praktykanta 

jednostki przyjmującej, 

6) samodzielnie przygotować projekt przepisów prawa wewnętrznego (zakładowego) lub aktów prawa 

miejscowego, zleconych przez opiekuna praktykanta typowych dla jednostki przyjmującej. 

6. Zadania wspólne dla wszystkich etapów praktyki: 

Na każdym etapie odbywania praktyki zawodowej do zadań praktykanta należy wspomaganie jednostki 

miejsca praktyki szczególnie w zakresie: 

1) przygotowywania (przepisywania), powielania tekstów pism, informacji, analiz i sprawozdań, 

2) prowadzenia rejestrów, wykazów i ewidencji, 

3) przygotowanie materiałów na spotkania lub narady oraz sporządzanie z ich przebiegu notatek 
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służbowych, 

4) obsługi organizacyjnej i administracyjnej spotkań, narad, szkoleń i uroczystości, 

5) przyjmowania i kierowania do odpowiednich komórek organizacyjnych interesantów (petentów i stron) 

zgłaszających się do jednostki w celu załatwienia spraw.

V. Formy realizowanej praktyki 

1.  Praktyka zorganizowana, gdy student korzysta z przygotowanej przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły 

Administracji w Bielsku-Białej oferty praktyki w jednostkach, z którymi zostały zawarte porozumienia o 

organizacji praktyki zawodowej. 

2.  Praktyka indywidualna, na podstawie podpisanej z inicjatywy studenta umowy pomiędzy instytucją miejsca praktyki, a 

Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku- Białej. Przed rozpoczęciem praktyki student pobiera 

skierowanie od opiekuna praktyk.  

VI. Organizacja praktyki 

1.  Studenci realizują praktykę zawodową na podstawie porozumienia lub umowy zawieranej z jednostką 

przyjmującą praktykanta. 

2.  W przypadku wybranej przez studenta indywidualnie jednostki przyjmuj ącej, zaakceptowanej przez 

wydziałowego opiekuna praktyki, powinien on złożyć w dziekanacie do podpisania umowę podpisaną wcześniej 

przez kierownika jednostki przyjmującej. Zakres praktyki powinien odpowiadać treści programowej praktyki 

zawodowej realizowanej w określonym semestrze studiów. 

3.  Wszystkie dokumenty związane z realizacją praktyki studenci pobierają ze strony interne- towej uczelni i drukuje 

je samodzielnie. 

VII. Warunki zaliczenia praktyki 

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie przez studenta w ustalonym terminie i wykazanie się wiedzą 

i umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana.

2.  Praktykę zalicza w indeksie opiekun praktyk na podstawie przedłożonej mu dokumentacji z uwzględnieniem 

wystawionej w niej oceny przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej. 

3.  Zaliczenia praktyki dokonuje si ę w formie wpisu do indeksu po z łożeniu przez studenta następującej 

dokumentacji z realizacji praktyki: 

1) Dziennika praktyki zawodowej, 

2) ogólnej oceny praktykanta o przebiegu praktyki, 

3) opinii i oceny opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej o studencie realizującym praktyk ę, 

4.  W przypadku studentów niepełnosprawnych opiekun praktyk ustala ze studentem sposób zaliczenia praktyki, 

uwzględniając jego stopień niepełnosprawności oraz możliwości osią- gnięcia przez niego efektów kształcenia. 

VIII. Miejsce i termin odbywania praktyki 

1.  Praktyka zawodowa powinny odbywać się w urzędach i instytucjach administracji publicznej lub 
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podmiotach administrujących sprawami publicznymi. W uzasadnionych przypadkach praktyka zawodowa 

mo że odbywać się także w innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego oraz administracji 

organizacji pozarządowych, administracjach podmiotów gospodarczych i jednostek szkoleniowych 

współpracujących z administracją publiczną, a także w instytucjach niepublicznych pełniących funkcje 

zlecone administracji publicznej. 

2.  Praktyka zawodowa mo że odbywać się także w administracji publicznej innych krajów Unii Europejskiej lub 

instytucjach unijnych. 

3.  Rodzaje jednostek przyjmujących studentów na praktykę zawodową wytypowane dla po- szczególnych 

specjalizacji, ustala opiekun praktyk w porozumieniu z dziekanem. 

4.  Praktyka zawodowa może być realizowana równolegle z procesem dydaktycznym w cza- sie wolnym od zajęć 

dydaktycznych. 

IX. Dokumentacja praktyki 

1. Przebieg praktyki dokumentowany jest w Dzienniku praktyki zawodowej w formie opisowej wykonanych zadań i 

czynności, potwierdzonych każdego dnia przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej. 

2. Przebieg praktyki zawodowej mogą potwierdzać dodatkowo także inne dokumenty i ma- teriały opracowane 

przez studenta w ramach praktyki i zaakceptowanie przez opiekuna praktyk jego podpisem. 

3. Kopie projektów samodzielnie opracowanych pism, zaświadczeń, notatek, protokołów, aktów 

administracyjnych, aktów prawa miejscowego lub innych dokumentów i materia- łów służbowych 

wytworzonych w jednostce miejsca praktyki, należy przedstawić w za- łącznikach do Dziennika praktyki 

zawodowej stanowiącego podstawę zaliczenia praktyki. 
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Załącznik nr 7.: Wykaz zajęć na studiach niestacjonarnych związanych z praktycznym 
przygotowaniem zawodowym, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i 
kompetencji społecznych 
 

Lp. Wykaz przedmiotów Forma 

zajęć  

Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

1 Administracja i wspólnoty samorządowe w/ćw 35 5 

2 Postępowanie administracyjne i sądowo 

administracyjne 

w/ćw 35 5 

3 Fundusze strukturalne i projekty UE w/ćw 30 5 

4 Ekonomika zarządzania w administracji w/ćw 30 5 

5 Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych 

osobowych 

w/ćw 25 4 

6 Prawo karne skarbowe w/ćw 25 4 

7 Decydowanie, audyt i kontrola wewnętrzna w 

administracji 

w/ćw 25 4 

8 Socjologia organizacji w/ćw 20 4 

9 TQM i zarządzanie w administracji w/ćw 20 4 

10 Zarządzanie zasobami ludzkimi w/ćw 20 4 

11 Międzynarodowa ochrona środowiska w/ćw 20 4 

12 Publiczne prawo konkurencji w/ćw 15 3 

13 Systemy informatyczne i informatyzacja w 

administracji publicznej 

w/ćw 15 3 

14 Stanowienie i redagowanie aktów normatywnych 

administracji 

w/ćw 15 3 

15 Prawo gospodarcze UE w/ćw 15 3 

16 Europejskie standardy urzędnika służby publicznej w/ćw 15 3 

17 Prawo ubezpieczeń społecznych w/ćw 15 3 

18 Odpowiedzialność państwa i pracownika 

administracji za wykonywanie służby publicznej 

w/ćw 15 3 

19 Komunikacja społeczna, mediacje i marketing 

publiczny 

w/ćw 15 3 

20 Ochrona prawna obrotu gospodarczego w/ćw 15 3 

Ogółem:  420 75 

Wynik wyrażony w procentach*: 61,47% 
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Załącznik nr 8.: Informacja o warunkach prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

 

Zajęcia dydaktyczne związane z praktycznym przygotowaniem studentów są prowadzone w warunkach 

odpowiednich dla danego zakresu działalności zawodowe. Uczelnia dysponuje niezbędną infrastrukturą i 

zapewnia prawidłową realizację celów kształcenia na kierunku Administracja. 

 

Zajęcia dydaktyczne związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym umożliwiają bezpośrednie 

wykonywanie określonych czynności praktycznych przez studentów, a także uczestnictwo w grach 

edukacyjnych, symulujących sytuacje faktyczne, co stwarza możliwość rozwiązywania różnorodnych zadań 

problemowych. 

 

Zajęcia, związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym są prowadzone z wykorzystaniem 

praktycznych metod dydaktycznych (ćwiczenia projektowe/warsztatowe, projekty indywidualne i zespołowe, 

praca w grupach, udział w grach strategicznych oraz seminariach naukowych), co zapewnia zaktywizowanie 

studentów poprzez bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych. 

 

Ponadto studenci realizują prace dyplomowe na przykładzie konkretnych jednostek administracji publicznej, 

prowadząc badania empiryczne, rozwiązując praktyczne problemy oraz wyciągając wnioski mogące być 

wykorzystane przez badane podmioty. 

 

Przydział zajęć dla poszczególnych nauczycieli uwzględnia ich doświadczenie zawodowe zdobyte poza 

Uczelnią, posiadane wykształcenie, dorobek naukowy oraz ukończone kursy, szkolenia oraz studia 

podyplomowe. 
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Załącznik nr 9: Sylabusy 
 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot:  Zasady ustroju politycznego państwa 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W - 25 
Ćw - 20 

   

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W - 15 
Ćw - 15 

   

Punkty ECTS 5 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

Przedmiot ma na celu przybliżenie podstawowych zasad ustrojowych charakterystycznych dla 
państw demokratycznych oraz leżących u podstaw relacji pomiędzy państwem a obywatelem. 
Student po zajęciach powinien znać ponadto zasady ustroju politycznego Polski wprowadzone 
Konstytucją RP z 1997 r. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Przedstawia treść podstawowych zasad ustroju politycznego państwa demokratycznego. 

KW_02 Zna podstawowe zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej . 

KW_03 Przedstawia status jednostki w państwie demokratycznym i jej prawa. 

Umiejętności 

KU_01 Analizuje wpływ rozwiązań zawartych w Konstytucji RP na życie społeczne 

KU_02 Ocenia obowiązuje w Polsce zasady ustroju politycznego państwa 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Jest świadomy wagi zawartych w Konstytucji RP zasad ustrojowych dla trwania systemu 
demokratycznego w Polsce 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W02 Egzamin 

KW_02 K2P_W04 Egzamin 

KW_03 K2P_W10 Egzamin, Esej problemowy 

KU_01 K2P_U01 Dyskusja, Esej problemowy 
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KU_02 K2P_U03 Dyskusja, Esej problemowy 

KK_01 K2P_K04 Dyskusja, Esej problemowy 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 25 
ćwiczenia = 20 
przygotowanie do ćwiczeń = 25 
przygotowanie do wykładu = 30 
przygotowanie do egzaminu = 25 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 5 
inne  (jakie) = 0 
RAZEM: 125 
Liczba punktów  ECTS: 5 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1 
 

Niestacjonarne 
wykład = 15 
ćwiczenia = 15 
przygotowanie do ćwiczeń = 25 
przygotowanie do wykładu = 30 
przygotowanie do egzaminu = 35 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 5 
inne  (jakie) = 0 
RAZEM: 125 
Liczba punktów  ECTS: 5 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1 
 

Wymagania  wstępne 
 

Ogólna wiedza na temat systemu politycznego Polski po 1989 r. oraz funkcjonowania 
państwa demokratycznego. 

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie: 
• Pojęcie państwa. Różnica między ustrojem politycznym a ustrojem państwa.  

1h stacjonarne / 1h niestacjonarne 
• Konstytucja jako najwyższy akt normatywny. Problematyki hierarchii źródeł 

prawa. Koncepcje teoretyczne odnoszące się do zasad ustrojowych. 2h 

stacjonarne / 1h niestacjonarne 
• Suwerenność narodu. Prawo międzynarodowe w wewnętrznym porządku 

prawnym. 2h stacjonarne / 1h niestacjonarne 
• Demokratyczne państwo prawa i praworządność. 2h stacjonarne / 1h 

niestacjonarne 
• Zasada subsydiarności. 2h stacjonarne / 1h niestacjonarne 
• Reprezentacja polityczna. Problematyka demokracji pośredniej i bezpośredniej. 

2h stacjonarne / 1h niestacjonarne 
• Podział władzy i równoważenie się władz. 2h stacjonarne / 2h niestacjonarne 
• Partie polityczne i pluralizm. Zasady prawa wyborczego. 2h stacjonarne / 1h 

niestacjonarne 
• Społeczeństwo obywatelskie jako fundament państwa demokratycznego. 2h 

stacjonarne / 1h niestacjonarne 
• Prawo parlamentarne i status deputowanego. 1h stacjonarne / 1h niestacjonarne 
• Problematyka odpowiedzialności rządu. 1h stacjonarne / 1h niestacjonarne 
• Poszanowanie praw człowieka jako fundamentalna zasada ustrojowa państwa 

demokratycznego. 2h stacjonarne / 1h niestacjonarne 
• Zasada społecznej gospodarki rynkowej. 2h stacjonarne / 1h niestacjonarne 
• Decentralizacja władzy i rola samorządu terytorialnego. 2h stacjonarne / 1h 

niestacjonarne 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 

3. Zasada władztwa daninowego. 5h stacjonarne / 1h niestacjonarne 

4. Zasada sprawiedliwości społecznej. 5h stacjonarne / 1h niestacjonarne 

5. Zasada racjonalizacji systemu parlamentarnego. 5h stacjonarne / 1h 

niestacjonarne 

6. Dobro wspólne i republikańska forma państwa. 5h stacjonarne / 1h 

niestacjonarne 

7. Zaliczenie ćwiczeń. 1h stacjonarne / 1h niestacjonarne 
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Literatura  
obowiązkowa 
 

D. Górecki, Red. : Polskie prawo konstytucyjne.  Warszawa 2015 
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu. Warszawa 2014 
W. Skrzydło, Wiesław: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. Warszawa 2013 
K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007. 
Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015. 

Literatura  
uzupełniająca 

A. Bień-Kacała, Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005. 
S. Wronkowska (red.), Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, 
Warszawa 2006. 
I. Wróblewska, Zasada państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP, 
Toruń 2010. 
M. Kruk (red.), Konstytucja RP na tle zasad współczesnego państwa prawnego, Warszawa 
2006. 
M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, 
Warszawa 1997. 
M. Chmaj, Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Olsztyn 
2006. 
J. Kuciński, W. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012. 
D. Dudek (red.), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

Zajęcia bezpośrednie: 
Wykład problemowy, analiza tekstów, dyskusja. 
 
E-learning: 
Nie dotyczy 

Pomoce dydaktyczne Prezentacje multimedialne, teksty dla studentów. 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Nie dotyczy 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru). 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Oceny cząstkowe: ocena aktywnego udziału w dyskusjach (OA), ocena z eseju 
problemowego (OE) przygotowanego na wybrany temat z zakresu myśli ustrojowej i 
społecznej. 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa (OK) będzie średnią ważoną ocen uzyskanych z ćwiczeń i egzaminu 
pisemnego (OP). Ocena z ćwiczeń (OC) jest średnią arytmetyczną ocen formujących  
( OC=(OA+OE)/2 ). Egzamin pisemny jest testem jednokrotnego wyboru, który składa się z 
50 pytań. Ocena jest ustalana według skali: 

ndst - 0-51% max 
3,0 - 51-60% 
3,5 - 61-70% 
4,0 - 71-80% 
4,5 - 81-90% 
5,0 - 91-100% 

Ocena końcowa obliczona zostanie w oparciu o wzór: OK=2/3xOP+1/3xOC 
Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Jest ona warunkiem 

dopuszczenia do egzaminu ustnego. Egzamin ustny obejmuje swoim zakresem zagadnienia 
przedstawione podczas ćwiczeń i wykładów. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 
Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 

Przedmiot:  Socjologia organizacji 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki 2020/2021 
Liczba godzin w I II 
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semestrze 1 2 3 4 
Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W - 20 
Ćw - 15 

   

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W - 10 
Ćw - 10 

   

Punkty ECTS 4 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

Przybliżenie najważniejszych pojęć i zjawisk z zakresu socjologii organizacji. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Wyjaśnia kluczowe pojęcia z zakresu socjologii organizacji. 

KW_02 Opisuje elementy składające się na otoczenie organizacji. 

KW_03 Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka w różnych struktur społecznych 
organizacji. 

Umiejętności 

KU_01 Analizuje struktury fizyczną i społeczną oraz otoczenie społeczne organizacji. 

KU_02 Analizuje zachowania jednostek i prognozuje ich wpływ na kondycję organizacji. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Jest świadomy potrzeby współdziałania w grupie w celu zapewnienia rozwoju organizacji. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W03 Egzamin; prezentacja; dyskusja 

KW_02 K2P_W08 Egzamin; prezentacja; dyskusja 

KW_03 K2P_W11 Egzamin; prezentacja; dyskusja 

KU_01 K2P_U08 prezentacja; dyskusja 

KU_02 K2P_U01 prezentacja; dyskusja 

KK_01 K2P_K02 prezentacja; dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 20 
ćwiczenia = 15 
przygotowanie do ćwiczeń = 30 
przygotowanie do wykładu = 5 
przygotowanie do egzaminu = 28 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (jakie) = 0 
RAZEM: 100 
Liczba punktów  ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 
 

Niestacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 40 
przygotowanie do wykładu = 10 
przygotowanie do egzaminu = 28 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (jakie) = 0 
RAZEM: 100 
Liczba punktów  ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 
 

Wymagania  wstępne 
 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu socjologii organizacji oraz ustroju 
politycznego państwa. 
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
Pojęcie organizacji. Najważniejsze teorie organizacji 
Otoczenie organizacji. Strategia i cele organizacji. Technologia a organizacje 
Struktura społeczna organizacji 
Kultura organizacji 
Fizyczna struktura organizacji 

Treści realizowane na ćwiczeniach: 
Kontrola i ideologia w organizacjach 
Zmiany w organizacji i proces uczenia się 
Jednostka w organizacji – wartości, postawy, percepcja, uczenie się, emocje, 

osobowość 
Grupy w organizacji 
Miejsce pracy w zglobalizowanym świecie: makdonaldyzacja społeczeństwa George’a 

Ritzera, No Logo Naomi Klein, społeczeństwo sieci Manuela Castellsa, 

społeczeństwo ryzyka Ulricha Becka. 
Korporacje międzynarodowe, offshoring i outsourcing. 

 

Literatura  
obowiązkowa 
 

8. M. Jo Hatch, Teoria organizacji, Warszawa 2002. 

Literatura  
uzupełniająca 

• S. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Poznań 2001. 

• M. Kolczyński, J. Sztumski, Zarys socjologii organizacji, Katowice 2003. 

• B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa 2011. 
Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

17.  wykład 

18.  prezentacja multimedialna 

19.  dyskusja 

20.  praca w grupach 

21.  praca indywidualna 

22.  studium przypadku 
 

Pomoce dydaktyczne Prezentacje multimedialne, teksty dla studentów. 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Nie dotyczy 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Egzamin pisemny – 3 pytania otwarte. 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocenę cząstkową stanowić będzie aktywny udział w dyskusjach kierowanych przez 
prowadzącego (OA). Drugą oceną cząstkową będzie prezentacja/referat na wybrany przez 
studenta temat (OP). 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa (OK.) będzie średnią arytmetyczną ocen cząstkowych (1/3OA+2/3OP) i 
oceny z egzaminu pisemnego (OU). 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie pozytywnej oceny z ćwiczeń  (wykonanie 
prezentacji multimedialnej na wybrany temat) , która dopuszcza do przystąpienia do 
egzaminu pisemnego (obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury). 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

 
Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: ADMINISTRACJA I WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE 
Profil kształcenia: praktyczny 
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Poziom kształcenia: studia 2 stopnia  
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W – 25  
Ćw. – 20 

   

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W – 15  
Ćw. – 20 

   

Punkty ECTS 5 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw.  

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

5.  przybliżenie funkcjonowania administracji oraz wspólnot samorządowych w Polsce; 
6.  ułatwienie włączenia studentów w procesy funkcjonowania podmiotów administrujących 

oraz instytucji samorządowych o charakterze publicznym – terytorialnych, specjalnych, 
zawodowych, gospodarczych itp.; 

7.  zapoznanie z kompetencjami natury prawnej oraz uwarunkowaniami o charakterze 
społecznym różnego rodzaju podmiotów administrujących – w szczególności instytucji 
administracji państwowej, rządowej, sądowej oraz samorządowej różnego szczebla; 

8.  ukazanie specyfiki finansowania zadań publicznych; 
9.  prezentacja wzajemnych powiązań – poziomych i pionowych – pomiędzy podmiotami 

administrującymi.  

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
    Wiedza 

KW_01 
Zna kluczowe pojęcia prawne oraz identyfikuje najważniejsze akty prawne z zakresu funkcjonowania 
publicznych instytucji administracji i samorządu, o których mowa w Konstytucji RP. 

KW_02 Ma wiedzę na temat procedur działania podmiotów administracji publicznej i samorządowej. 

KW_03 
Dysponuje wiedzą dotyczącą nadzoru nad działanie podmiotów administracji oraz granic ich swobody 
administracyjnej. 

Umiejętności 

KU_01 
Potrafi stosować konkretne akty prawne rangi ustawowej, wykonawczej i miejscowej regulujące 
zasady i tryb funkcjonowania administracji publicznej oraz podmiotów władzy samorządowej 
do rozwiązywania spraw będących zadaniami publicznymi. 

KU_02 
Potrafi przygotować projekt aktu administracyjnego rangi krajowej, regionalnej lub lokalnej, dokonując 
wcześniej szczegółowej analizy prawnej określonego działania. 

KU_03 Potrafi argumentować publicznie swoją decyzję w kontekście zaproponowanego rozwiązania. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Pracuje w zespołach projektowych odpowiedzialnych za wdrażanie określonej polityki publicznej. 

KK_02 
Docenia potrzebę ciągłego doskonalenia i kształcenia w kontekście zmieniających się uwarunkowań 
o charakterze prawnym, społecznym lub gospodarczym. 

KK_03 
Jest przygotowany i zdolny do podjęcia zatrudnienia w strukturach administracyjnych w charakterze 
pracownika odpowiedzialnego za realizację klasycznych funkcji administracji publicznej. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 
K2P_W01 
K2P_W03 
K2P_W04 

4.  egzamin pisemny 

KW_02 
K2P_W02 
K2P_W04 
K2P_W10 

5.  egzamin pisemny 
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KW_03 
K2P_W08 
K2P_W10 
K2P_W12 

6.  projekt grupowy 

7.  studia przypadków 

8.  aktywność na zajęciach 

KU_01 
K2P_U02 
K2P_U06 

9.  projekt grupowy 

10.  aktywność na zajęciach 

KU_02 
K2P_U05 
K2P_U07 
K2P_U11 

11.  projekt grupowy 

12.  aktywność na zajęciach 

KU_03 
K2P_U10 
K2P_U11 
K2P_U13 

13.  projekt grupowy 

14.  aktywność na zajęciach 

KK_01 
K2P_K01 
K2P_K02 

15.  projekt grupowy 

16.  studia przypadków 

17.  dyskusja 

KK_02 
K2P_K02 
K2P_K03 

18.  projekt grupowy 

19.  studia przypadków 

20.  dyskusja 

KK_03 
K2P_K05 
K2P_K07 

21.  projekt grupowy 

22.  studia przypadków 

23.  dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład =      25h 
ćwiczenia =     20h 
przygotowanie do ćwiczeń =    20h 
studiowanie literatury =      5h 
przygotowanie do egzaminu =  15h 
realizacja zadań projektowych =  20h 
e-learning =     
zaliczenie/egzamin=    20h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) =  
RAZEM:      125h 
Liczba punktów  ECTS:    5 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych:  3 pkt 
 

Niestacjonarne 
wykład =  15h 
ćwiczenia =  20h 
przygotowanie do ćwiczeń =  20h 
studiowanie literatury = 10h 
przygotowanie do egzaminu =  15h 
realizacja zadań projektowych = 20h 
e-learning =  
zaliczenie/egzamin =   20h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) = 5h   
RAZEM:              125h 
Liczba punktów  ECTS: 5 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 3 pkt 
 

Wymagania wstępne Znajomość zasad logicznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków.  
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
23.  Administracja publiczna a administracja prywatna 

24.  Pojęcia podstawowe w zakresie administracji publicznej 

25.  Funkcje i problemy organizacyjne administracji publicznej 

26.  Demokracja bezpośrednia i pośrednia - kreacja podmiotów administrujących  

27.  Europeizacja administracji 

28.  Finanse publiczne a administracja publiczna i prywatna 

29.  Społeczeństwo obywatelskie a administracja i wspólnoty samorządowe 

30.  Good governance – dobre rządzenie: nowy paradygmat administracji publicznej 

31.  Współpraca międzynarodowa w administracji 

32.  Organizacje pozarządowe a administracja publiczna 

33.  Partnerstwo publiczno-prywatne 

34.  Etyka w administracji publicznej 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
Samorząd – pojęcie, historia i rozwój, rodzaje i znaczenie 
Typologia samorządu – rodzaje i substraty, historia, podziały, korporacje i dylematy 
Konstytucyjne podstawy samorządności 
Pomocniczość (subsydiarność) a decentralizacja 
Tryb tworzenia organizacji samorządowych w wymiarze gospodarczym, zawodowym, 

oświatowym, rolniczym, sądowym, terytorialnym itp. 
Funkcje, cele i zadania samorządu 
Członkostwo w samorządzie – obligatoryjne i fakultatywne 
Współudział organizacji samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych 
Nadzór nad organizacjami samorządu i kontrola działań realizowanych przez samorządy 
Partycypacja społeczna w administracji publicznej 
Samorządność na szczeblu lokalnym w wymiarze praktycznym – uczestnictwo w pracach 

organów samorządu terytorialnego 
Modele samorządności w innych państwach UE i na świecie 

 

Literatura  
obowiązkowa 

9. H. Izdebski, Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności. Warszawa 2011;   
10.  E. Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2012;  
11. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015. 

Literatura  
uzupełniająca 

5.  J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017; 
6.  J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. W dobie integracji europejskiej, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011; 
7.  B. Kudrycka, G. B. Peters, P. J. Suwaj, Nauka administracji, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2009; 
8.  M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj, Nowoczesna administracja publiczna. Zadania 

i działalność - uwarunkowania prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013. 
9.  P. J. Suwaj (red.), Prawo administracyjne. Ćwiczenia, Warszawa 2011. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Wykład: 
3.  z zastosowaniem nowoczesnych metod (prezentacja multimedialna, materiały filmowe) 

4.  konwersatoryjny (interaktywny) charakter wykładu 
Ćwiczenia: 

5.  case study + dyskusja 

6.  praca w grupach – projekt  
Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, program prezentacyjny (Power Point, Prezi), konspekt wykładu i ćwiczeń, 

teksty studiów przypadku, podręczniki, książki, materiały internetowe. 
Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Przygotowanie projektu dotyczącego realizacji ważnej dla danej społeczności samorządowej 
(lokalnej lub regionalnej) sprawy. Studenci wybierają spośród tematów dyskutowanych podczas 
konwersatorium wykładowcy z grupą. 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 
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Forma zaliczenia:  Ćwiczenia: 
• Warunkiem wstępnym zaliczenia ćwiczeń jest obecność na co najmniej 3/4 godzin zajęć 

w ramach ćwiczeń. 
• Zaliczenie następuje po przedłożeniu oraz uzyskaniu zaliczenia z projektu grupowego. 
• Zaliczenie ćwiczeń warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu. 

 
Wykład: 

• Egzamin pisemny. 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocena zaliczeniowa: 
• Obecność: warunek sine qua non  (min. 3/4 godzin) 
• Aktywny udział w zajęciach potwierdzający umiejętności i kompetencje 
• Kolokwium (lub kolokwia) potwierdzające zdobytą wiedzę  

Ocena z egzaminu: 
• Test zawierający pytania zamknięte i otwarte 

• Egzamin oceniany w skali: 

100%-93% 92%-85% 84%-75% 74%-67% 66%-55% <55% 
Ocena: 5,0 Ocena: 4,5 Ocena: 4,0 Ocena: 3,5 Ocena: 3,0 Ocena: 2,0 

 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa składa się w 2/3 z oceny uzyskanej podczas egzaminu oraz w 1/3 z oceny 
uzyskanej podczas ćwiczeń. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek z elementów jest 
równoznaczne z uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej. 

Warunki zaliczenia Konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu elementów przedmiotu, czyli ćwiczeń (zaliczenia) 
i wykładu (egzaminu). 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

 
Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia  
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W – 25  
Ćw. – 10 

   

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W – 10  
Ćw. – 10  

   

Punkty ECTS 4  

Koordynator 
przedmiotu 

  

Prowadzący 
wykład  

ćw.  

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

10.  zapoznanie z wiedzą na temat zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym; 
11.  identyfikacja procesów zachodzących w instytucjach publicznych w ujęciu 

organizacyjnym, behawioralnym, społeczno-kulturowym, gospodarczym i politycznym; 
12.  przedstawienie funkcji menedżerskich procesów zarządzania zasobami ludzkimi 

we wszystkich ich stadiach; 
13.  wypracowanie kluczowych umiejętności praktycznego stosowania omawianych zagadnień 

i modeli, metod, technik i środków wykorzystywanych w praktyce zarządzania kadrami. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu Opis efektów kształcenia 

Wiedza 
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KW_01 Ma wiedzę na temat procesu zarządzania zasobami ludzkimi i jego poszczególnych faz. 

KW_02 Analizuje funkcje i techniki zarządzania zasobami ludzkimi. 

KW_03 
Zna metody, techniki i środki wykorzystywane w procesach HRM oraz dogłębnie rozumie system 
prawny norm i reguł obowiązujących w tym zakresie u w administracji publicznej. 

Umiejętności 

KU_01 
Potrafi stosować konkretne akty prawne rangi ustawowej, wykonawczej i miejscowej regulujące 
funkcjonowanie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym. 

KU_02 Potrafi analizować organizację publiczną pod względem nowoczesnego zarządzania kadrami. 

KU_03 
Rozumie rolę zarządzania zasobami ludzkimi przy wdrażaniu przez menedżera publicznego polityki 
rozwoju endemicznego w kontekście nowoczesnych funkcji administracji publicznej. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 
Pracuje w różnego rodzaju zespołach lub grupach odpowiedzialnych za realizację określonego 
obszaru polityki publicznej, pełniąc funkcję lidera. 

KK_02 Pracując na stanowisku kierowniczym, jest partnerem i mentorem dla podległych sobie osób. 

KK_03 Przeciwdziała przejawom dyskryminacji oraz naruszaniu praw innych osób w zespole ludzkim. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 K2P_W04 10.  egzamin pisemny 

KW_02 K2P_W02 11.  egzamin pisemny 

KW_03 K2P_W12 

12.  projekt grupowy 

13.  studia przypadków 

14.  aktywność na zajęciach 

KU_01 K2P_U02 
15.  projekt grupowy 

16.  aktywność na zajęciach 

KU_02 K2P_U03 
17.  projekt grupowy 

18.  aktywność na zajęciach 

KU_03 K2P_U05 
19.  projekt grupowy 

20.  aktywność na zajęciach 

KK_01 K2P_K03 

21.  projekt grupowy 

22.  studia przypadków 

23.  dyskusja 

KK_02 K2P_K05 

24.  projekt grupowy 

25.  studia przypadków 

26.  dyskusja 

KK_03 K2P_K07 

27.  projekt grupowy 

28.  studia przypadków 

29.  dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład =      20h 
ćwiczenia =     15h 
przygotowanie do ćwiczeń =    20h 
studiowanie literatury =    15h 
przygotowanie do egzaminu =  10h 
realizacja zadań projektowych =  18h 
e-learning =       
zaliczenie/egzamin=      2h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) =    
RAZEM:      100h 
Liczba punktów  ECTS:    4 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych:  2 pkt 

Niestacjonarne 
wykład =  10h 
ćwiczenia =  10h 
przygotowanie do ćwiczeń =  25h 
studiowanie literatury = 15h 
przygotowanie do egzaminu =  20h 
realizacja zadań projektowych = 18h 
e-learning =  
zaliczenie/egzamin =   2h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) =    
RAZEM:              100h 
Liczba punktów  ECTS: 4 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 pkt 
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Wymagania wstępne Znajomość zasad logicznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków.  

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
7.  Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej  

8.  Kapitał ludzki i zarządzanie nim w sektorze publicznym 

9.  Pozyskiwanie zasobów ludzkich – planowanie i organizowanie kadr administracyjnych 

10.  Motywowanie jako kluczowa funkcja nowoczesnego menedżera publicznego 

11.  Polityka płacowa w sektorze publicznym – uwarunkowania prawne a wyzwania 

współczesności 

12.  Ocena pracowników – regulacje prawne a praktyka 

13.  Rozwój pracowników, ścieżka kariery i awansu oraz polityka szkoleniowa 

14.  Menedżer publiczny – nowa rola kierownicza w sektorze publicznym 

15.  Nowoczesny lider jako centralna figura w procesie zarządzania zespołem ludzkim 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
Etyczny, społeczny i kulturowy wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w administracji 
Komunikacja w organizacji publicznej a konflikty interpersonalne 
Selekcja pozytywna a negatywna – jak zapobiegać petryfikacji kadr w administracji? 
Ocena efektywności urzędniczej 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zdrowe relacje między pracodawcą a pracownikiem w sektorze publicznym 
Glokalizacja w sferze zarządzania zasobami ludzkimi 
Kodeks dobrej administracji i kodeksy etyczne w sektorze publicznym 

Literatura  
obowiązkowa 

• Z. Ścibiorek: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2010. 
• Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy 

Pocztowski. Warszawa 2015. 
• T. Oleksyn: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa 2014 
• M. Tomczak, B. Krawczyk-Bryłka, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2017. 
• H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału 

ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. 
Literatura  
uzupełniająca 

12. D. Torrington, L. Hall, S. Taylor, C. Atkinson, Human Resource Management. 9th Edition, 
Pearson, Harlow – London – New York (…) 2014. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Wykład: 
24.  z zastosowaniem nowoczesnych metod (prezentacja multimedialna, materiały 

filmowe) 

25.  konwersatoryjny (interaktywny) charakter wykładu 
Ćwiczenia: 

26.  case study 

27.  dyskusja 

28.  praca w grupach – projekt  
Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, program prezentacyjny (Power Point, Prezi), konspekt wykładu i ćwiczeń, 

teksty studiów przypadku, podręczniki, książki, materiały internetowe. 
Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Przygotowanie projektu dotyczącego określonej organizacji publicznej. Studenci wybierają spośród 
tematów dyskutowanych podczas konwersatorium wykładowcy z grupą. 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Ćwiczenia: 
35.  Warunkiem wstępnym zaliczenia ćwiczeń jest obecność na co najmniej 3/4 godzin zajęć 

w ramach ćwiczeń. 

36.  Zaliczenie następuje po przedłożeniu oraz uzyskaniu zaliczenia z projektu grupowego. 

37.  Zaliczenie ćwiczeń warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu. 
Wykład: 

38.  Egzamin pisemny. 
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Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocena zaliczeniowa: 
39.  Obecność: warunek sine qua non  (min. 3/4 godzin) 

40.  Aktywny udział w zajęciach potwierdzający umiejętności i kompetencje 

41.  Kolokwium (lub kolokwia) potwierdzające zdobytą wiedzę  
Ocena z egzaminu: 

42.  Test zawierający pytania zamknięte lub otwarte; oceniany w skali: 

100%-93% 92%-85% 84%-75% 74%-67% 66%-55% <55% 
Ocena: 5,0 Ocena: 4,5 Ocena: 4,0 Ocena: 3,5 Ocena: 3,0 Ocena: 2,0 

 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa składa się w 2/3 z oceny uzyskanej podczas egzaminu oraz w 1/3 z oceny 
uzyskanej podczas ćwiczeń. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiej części przedmiotu 
jest równoznaczne z uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej. 

Warunki zaliczenia Konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części przedmiotu, czyli ćwiczeń (zaliczenia) 
i wykładu (egzaminu). 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 
Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa  

Przedmiot: Międzynarodowa ochrona środowiska 
Profil kształcenia: profil praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 

Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 

 
4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W-20 
Ćw-15 

   

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W-10 
Ćw-10 

   

Punkty ECTS  4 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Wykład 
Ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

Celem kształcenia jest poznanie aktualnego stanu wiedzy na temat przyczyn i skutków 
degradacji środowiska oraz międzynarodowych działań na rzecz ochrony ekosystemów, jak 
również zapoznanie studentów traktatami, umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi przez 
Polskę i dyrektywami Unii Europejskiej, które wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z ochrona 
środowiska. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                       Wiedza 

KW_01 Posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z międzynarodową ochroną 
środowiska przyrodniczego. 

KW_02 Posiada wiedze na temat instytucji międzynarodowych: rządowych i pozarządowych 
określających zasady ochrony środowiska w skali globalnej i regionalnej. 

     Umiejętności 

KU_01 Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi z zakresu ochrony środowiska. 

KU_02 Potrafi przygotować i przedstawić publicznie, we współdziałaniu z grupą, konkretne działania i 
akcje organizacji pozarządowych odnoszące się do wybranych aspektów ochrony środowiska 
w kraju i na świecie. 

  Kompetencje społeczne 
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KK_01 Ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy, a także dokonywania 
oceny swoich kompetencji w sytuacji zmieniającego się unijnego i krajowego stanu prawnego w 
ochronie i kształtowaniu środowiska 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W01, K2P_W02 zaliczenie pisemne 

KW_02 K2P_W03 zaliczenie pisemne 

KU_01 K2P_U01 zaliczenie pisemne 

KU_02 K2P_U03 zaliczenie pisemne 

KK_01 K2P_K01 zaliczenie pisemne 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 20 
ćwiczenia = 15 
przygotowanie do ćwiczeń = 10 
przygotowanie do wykładu = 5 
przygotowanie do egzaminu =  
realizacja zadań projektowych =  
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 10 
inne  (jakie) = 5 (konsultacje) 
RAZEM: 65 
Liczba punktów  ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 

Niestacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 15 
przygotowanie do wykładu = 15 
przygotowanie do egzaminu =  
realizacja zadań projektowych =  
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 10 
inne  (jakie) = 5 (konsultacje) 
RAZEM: 65 
Liczba punktów  ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 

 
Wymagania wstępne 

 
Brak 

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
Podstawowe pojęcia i definicje związane z międzynarodową ochroną środowiska. Działania 
na rzecz lokalnego i globalnego zrównoważonego rozwoju. Międzynarodowe prawo ochrony 
środowiska (konwencje, dyrektywy Unii Europejskiej i in.).  Organizacje pozarządowe o 
znaczeniu globalnym, działające na rzecz ochroną środowiska (Greenpeace, WWF, IUCN).  
Razem: 20 godz / 10 godz. 

Treści realizowane na ćwiczeniach:  
Ćwiczenia prowadzone są metodą pracy w grupach i obejmują problematykę: 
zrównoważonego rozwoju, ochrony biosfery z uwzględnieniem warunków lokalnych, 
bioindykację środowiska, formy ochrony przyrody. Uwarunkowania lokalne i globalne 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii..  
Razem: 15 godz / 10 godz. 

 
 

Literatura 
Obowiązkowa 
 
 
 
 
Literatura 
uzupełniająca 

M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska w Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, 
LexisNexis, Lexis –Nexis 2006. 

J. Ciechanowicz - McLean – Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym, Warszawa 
2005. 

A. Przyborowska – Klimczak, Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe, Lublin 
2004. 

 
Z.  Bukowski, Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Toruń 2005. 
M. Pietraś., Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 

2011. 
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Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej  
i e-learning) 

W formie bezpośredniej: 
Wykład  
Ćwiczenia 
 

Pomoce dydaktyczne     rzutnik multimedialny, materiały do ćwiczeń, podręczniki 

Projekt (o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  13. Zaliczenie pisemne w formie testu 20 pytań (jednokrotnego wyboru). 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

14. Sprawdzanie bieżącej wiedzy w formie pisemnej w skali 2,0 do 5,0.   

15. Ocena wykonanych ćwiczeń w skali od 2,0 do 5,0.  

16. Ocena z zaliczenia pisemnego (test) według skali: 

17. 2,0 wynik < mniej niż 70%  odpowiedzi poprawnych 

18. 3,0 wynik 71-75% odpowiedzi poprawnych 

19. 3,5 wynik 76-80% odpowiedzi poprawnych 

20. 4,0 wynik 81-85% odpowiedzi poprawnych 

21. 4,5 wynik 86-90% odpowiedzi poprawnych  

22. 5,0 wynik 91-100% odpowiedzi poprawnych 
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 0,5 oceny z ćwiczeń audytoryjnych i w 
0,5 oceny zaliczenia pisemnego (pytania testowe) obejmujące całość programu zajęć 
(wykłady i ćwiczenia). 

Ocena końcowa stanowi zaokrąglenie: 
niedostateczny      - od 2,00 do 2,50 
dostateczny           - od 2,51 do 3,00 
dostateczny plus   - od 3,01 do 3,50 
dobry                     - od 3,51 do 4,00 
dobry plus             - od 4,01 do 4,50 
bardzo dobry         - od 4,51 do 5,00 
 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny potwierdzającej 
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
określonych dla przedmiotu. 
 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: EUROPEJSKIE STANDARDY URZĘDNIKA SŁUŻBY CYWILNEJ. 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W - 10  
Ćw - 10 

   

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W - 10  
Ćw - 5 

   

Punkty ECTS                                                             3 

Koordynator 
przedmiotu 

 
 

Prowadzący 

wykład  
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ćw./lab/ sem./pros.  
 

Forma zajęć 
 

1 .WYKŁAD 
2. ĆWICZENIA 

Cele przedmiotu 
 

Zdobycie wiedzy o zasadniczych obowiązkach i kierunkach działania urzędnika w administracji 
europejskiej. Nabycie umiejętności wprowadzających do pracy w administracji europejskiej. 
Zapoznanie z podstawowymi zasadami  urzędnika w oparciu o Europejski kodeks etyki w 
administracji. Przedstawienie podstawowych dylematów moralno-etycznych w działalności 
administracji publicznej. Zapoznanie  z wybranymi kazusami z zakresu etyki administracji i 
dokonanie wyborów moralno-etycznych w sytuacjach konfliktu interesów. 

Kod efektu 
kształcenia dla 

przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Wymienia i definiuje podstawowe zasady pracy Urzędnika Europejskiego. 

KW_02 Opisuje i wyjaśnia najważniejsze normy prawa U.E. które określają zasady pracy Urzędnika 
Europejskiego. 

KW_03 Zna zasady funkcjonowania administracji publicznej uwzględniające zasady dobrej 
administracji w Uni Europejskiej. 

Umiejętności 

KU_01 Rozpoznaje, analizuje i ocenia poziom stosowania norm kodeksu dobrej administracji 

KU_02 Posiada umiejętność analizowania i oceniania zachowań pracownika administracji pod kontem 
przestrzegania zasad dobrej administracji 

KU_03 Analizuje problemy i tworzy rozwiązania organizacyjne na rzecz uwzględniania i stosowania 
norm w administracji. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Jest świadomy zasad etyki zawodowej pracownika administracji publicznej w Unii Europejskiej 

KK_02 Zachowuje otwartość  w procesie tworzenia  rozwiązań organizacyjnych dla stosowania i 
przestrzegania  norm w administracji. 

KK_03 Wykazuje kreatywność i odpowiedzialność  w obszarze stosowania norm dobrej administracji .  

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W03; K2P_W06; K2P_W11; ćwiczenia, egzamin 

KW_02 K2P_W06; K2P_W08;  dyskusja, ćwiczenia, egzamin 

KW_03 K2P_W06; dyskusja, ćwiczenia, egzamin 

KU_01 K2P_U01; K2P_U02; dyskusja, ćwiczenia , egzamin 

KU_02 K2P_U07; dyskusja, ćwiczenia, egzamin 

KU_03 K2P_U08; dyskusja, ćwiczenia, egzamin 

KK_01 K2P_K01; ćwiczenia, egzamin 

KK_02 K2P_K06; dyskusja, egzamin 

KK_03 K2P_K07; dyskusja, egzamin 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
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Stacjonarne 
udział w wykładach =10  
udział w ćwiczeniach =10 
przygotowanie do ćwiczeń =10  
przygotowanie do wykładu =5  
przygotowanie do egzaminu =5  
realizacja zadań projektowych =0 
e-learning =0 
zaliczenie/egzamin =2 
inne- konsultacje =3  
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1 
 

Niestacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń = 20 
przygotowanie do wykładu = 13 
przygotowanie do egzaminu =20  
realizacja zadań projektowych =0 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =2 
konsultacje=5  
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1 
 

Wymagania  
wstępne 
 

Podstawowa wiedza dotycząca kompetencji i zasad funkcjonowania pracownika administracji 
publicznej. 

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładach:  
1.Podstawowa terminologia: etyka, moralność, normy i oceny etycznenw administracji 
(odmiany i zastosowanie wybranych wartości, np. odpowiedzialność, sumienność, lojalność, 
rzetelność, sprawiedliwość). 
2. Etyka zawodowa w praktyce. 
3. Urzędnik europejski w kraju i za granicą. 
4. Kodeks dobrej administracji jako podstawa pracy administracji europejskiej – istota 
problemu. 
5. Zasady dobrej administracji. 
6. Polityka spójności w administracji europejskiej. 
7. Planowanie strategiczne w administracji europejskiej. 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach 
1. Decyzje, dylematy etyczne i nadużycia w zawodzie urzędniczym. 
2. Kultura zawodu urzędnika (charakterystyka wybranych zagadnień).             
3. Regulacje prawne zagadnień dobrej administracji. 
4.Prognozy dla administracji europejskiej. 
5. Analiza przykładów funkcjonowania administracji z uwzględnieniem norm prawa 
europejskiego. 

Literatura  
obowiązkowa 
 

23. A. Korybski, L. Leszczyński, Stanowienie i stosowanie prawa: elementy teorii, 
Warszawa 2015 

24. S. Bułajewski, Rada powiatu: pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola, 
Olsztyn 2009. 

25. T. Bogucka, Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2010. 
26. J. Świątkiewicz, Europejski  Kodeks dobrej administracji (tekst i komentarze 

zastosowania kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych, Warszawa 2002. 
27. I. Bogucki, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2012. 
28. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w 

administracji, Warszawa 2010. 
Literatura  
uzupełniająca 

1. C. Sikorski, Kultura organizacyjna, Warszawa 2002. 
2. M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej,  Warszawa 2010. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Zajęcia bezpośrednie: 
1.Wykłady 
2. Prezentacje multimedialne 
3. Dyskusja 

Pomoce 
dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Zaliczenie ustne. 
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Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocenę cząstkową stanowić będzie aktywny udział w dyskusjach kierowanych przy stosowaniu 
zasady rzetelnej dyskusji (OA) oraz jako druga będzie ocena  
z wykonanych badań wskazanego problemu społecznego (OC) w stosunku 1/3 do 2/3. 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa (OK.) będzie średnią arytmetyczną ocen cząstkowych (1/3OA+2/3OC) 
dodaną do oceny z egzaminu ustnego(OU) podzielona przez 2, według 
wzoru:1/3OA+2/3OC=X  X+OU=Y:2=OK. 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie pozytywnej oceny z ćwiczeń  (wykonanie 
badania problemu społecznego, prezentacja badań i prezentacja wyników badań) , która 
dopuszcza do przystąpienia do egzaminu ustnego (obejmującego wiedzę z wykładów oraz 
zalecanej literatury) 
 i uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

Sylabus przedmiotu 
 

Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: Prawo ubezpieczeń społecznych 
Profil kształcenia: praktyczny  
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W-10 
Ćw-10 

   

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W-10 
Ćw-5 

   

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie pojęć i instytucji prawa ubezpieczeń 
społecznych, nabycie umiejętności interpretacji przepisów prawa i praktycznego ich stosowania, 
a także poszerzenia już zdobytej wiedzy i umiejętności z innych gałęzi prawa, w tym prawa 
pracy, czy postępowania administracyjnego. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych, opisuje i rozróżnia 
instytucje prawa ubezpieczeń społecznych, w tym rodzaje świadczeń, które przysługują 
ubezpieczonemu. 

KW_02 Potrafi wykorzystać znajomość instytucji prawa pracy, jak i innych gałęzi prawa i powiązać je z 
regulacjami prawnymi z zakresu ubezpieczeń społecznych. Posiada pogłębioną wiedzę z 
zakresu prawa pracy. 

KW_03 Rozumie treść przepisów prawa ubezpieczeń społecznych, przedstawia orzecznictwo sądów 
dotyczące podstawowych pojęć i instytucji prawa ubezpieczeń społecznych. 

Umiejętności 

KU_01 Prawidłowo interpretuje przepisy prawa ubezpieczeń społecznych, potrafi je zastosować w 
praktyce dla określonego stanu faktycznego. 

KU_02 Potrafi ustalać, analizować, interpretować stany faktyczne, z którymi mają być łączone 
określone skutki prawne. 
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KU_03 Potrafi umiejętnie wkomponować pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych w swoją 
wypowiedź. Jest przygotowany do brania udziału w rozmowach na tematy specjalistyczne z 
różnymi odbiorcami. Potrafi przygotować dokumentację w zakresie prawa ubezpieczeń 
społecznych, w tym obliczyć podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Ma świadomość zmienności przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz potrzeby 
uzupełniania i poszerzania wiedzy i umiejętności w tym zakresie. 

KK_02 Potrafi dokonać krytycznej analizy tekstów prawnych oraz pism procesowych w zakresie prawa 
ubezpieczeń społecznych, uargumentować swoje rozstrzygnięcie w tym zakresie. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W01, K2P_02 Praca pisemna, aktywność w dyskusji 

KW_02 K2P_W01, K2P_W04, K2P_W05 Praca pisemna, aktywność w dyskusji 

KW_03 K2P_W10, K2P_W12 Praca pisemna, aktywność w dyskusji, 
zadania wykonywane na ćwiczeniach 

KU_01 K2P_U01, K2P_U02 Praca pisemna, aktywność w dyskusji, 
zadania wykonywane na ćwiczeniach 

KU_02 K2P_U03, K2P_U04 Praca pisemna, aktywność w dyskusji, 
zadania wykonywane na ćwiczeniach 

KU_03 K2P_U07, K2P_U10, K2P_U11 Praca pisemna, aktywność w dyskusji, 
zadania wykonywane na ćwiczeniach, 
praca w grupie 

KK_01 K2P_K01 aktywność w dyskusji, zadania 
wykonywane na ćwiczeniach, praca w 
grupie  

KK_02 K2P_K06 aktywność w dyskusji, zadania 
wykonywane na ćwiczeniach, praca w 
grupie 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład =10 
ćwiczenia =10 
przygotowanie do ćwiczeń =25 
przygotowanie do wykładu = 10 
przygotowanie do egzaminu = 18 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =2 
inne  (jakie) = 
RAZEM:75 
Liczba punktów  ECTS:3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń =30 
przygotowanie do wykładu = 10 
przygotowanie do egzaminu = 18 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =2 
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych:  

Wymagania  wstępne 
 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie wybranych instytucji prawa pracy, 
umiejętności stosowania wykładni prawa 

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie 
29. zarys historyczny ubezpieczeń społecznych 

30. systemy ubezpieczeń społecznych w Polsce 

31. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznymi 

32. ubezpieczenie zdrowotne 

33. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

34. rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach 

Zasady naliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społecznego 
Obowiązki płatnika składek w zakresie sporządzania dokumentacji ZUS 
ustalanie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych 
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Literatura  
obowiązkowa 
 

• Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społeczne – Inetta Jędrasik-Jankowska 

– Warszawa 2018. 

• Ubezpieczenia społeczne, świadczenia ZUS, emerytury – Anna Prus – Warszawa 

2018. 

Literatura  
uzupełniająca 

43.  Wantoch-Rekowski Jacek (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Komentarz, Warszawa 2015. 

44.  Rzetecka-Gil Agnieszka, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2017. 
Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

Zajęcia bezpośrednie: 
wykład, dyskusja, praca w grupach, analiza treści przepisów i orzecznictwa, konsultacje 
 
E-learning: 
 

Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, podręczniki, komentarze, teksty aktów prawnych, orzeczenia sądowe. 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  16.  Zaliczenie pisemne w formie testu wiedzy 

17.  Prace pisemne obejmujące zadania wykonywane podczas ćwiczeń 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ćwiczenia: 
29.  ocena aktywności w dyskusjach w trakcie zajęć dydaktycznych sprawdzających 

wiedzę i rozumienie teorii (30%  oceny) 

30.  ocena z wykonywania zadań praktycznych (70%  oceny) 
 
Wykład: 

30.  ocena z pisemnego egzaminu ocenianego według skali: 

1) 2,0 wynik <51% max liczby pkt 

2) 3,0 wynik 51%-60% max liczby pkt 

3) 3,5 wynik 61%-70% max liczby pkt 

4) 4,0 wynik 71%-80% max liczby pkt 

5) 4,5 wynik 81%-90% max liczby pkt 

6) 5,0 wynik 91%-100% max liczby pkt 
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się z 2/3 oceny uzyskanej z końcowego, 
pisemnego egzaminu obejmującego całość zajęć, podstawowej literatury i aktów prawnych 
oraz 1/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń. 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze wszystkich form 
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

 
Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: GOSPODARKA PRZESTRZENNA I STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia  
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W – 10  
Ćw. – 10  
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Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W – 10  
Ćw. – 5  

   

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiot 

 

Prowadzący 
wykład  

ćw.  

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

31.  wyjaśnienie procesów zarządzania przestrzenią w określonym układzie 
endemicznym; 

32.  przybliżenie reguł prawnych związanych z uwarunkowaniami i kierunkami 
zagospodarowania przestrzennego w układach lokalnych, regionalnych 
i centralnych; 

33.  zapoznanie z wiedzą na temat zarządzania przestrzenią w sektorze publicznym; 
34.  identyfikacja procesów zachodzących w zakresie strategii rozwoju regionów 

w ujęciu geograficznym, organizacyjnym, społeczno-kulturowym, gospodarczym 
i politycznym; 

35.  przedstawienie funkcji współczesnej administracji w procesie zarządzania 
przestrzenią i rozwojem; 

36.  wypracowanie kluczowych umiejętności praktycznego stosowania omawianych 
zagadnień i modeli, metod, technik i środków wykorzystywanych w praktyce 
zarządzania publicznego. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
    Wiedza 

KW_01 
Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu procesów zarządzania ładem przestrzennym 
konkretnego układu lokalnego i regionalnego, a także podstawy budowania nowoczesnej strategii 
rozwoju endemicznego w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i politycznym. 

Umiejętności 

KU_01 
Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi z planowania przestrzennego oraz 
strategicznego na wszystkich poziomach zarządzania publicznego. 

KU_02 
Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zarządzania rozwojem przestrzennym na różnych 
szczeblach administrowania 

Kompetencje społeczne 

KK_03 
Jest przygotowany i zdolny do podjęcia zatrudnienia w strukturach administracji publicznej 
na stanowiskach związanych z zarządzaniem przestrzennym oraz strategicznego planowania 
rozwoju endemicznego.. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 

K2P_W03 
K2P_W04 
K2P_W11 
K2P_W12 

18.  egzamin pisemny 

KU_01 
K2P_U02 
K2P_U03 
K2P_U05 

19.  aktywność na zajęciach 

KU_02 
K2P_U10 
K2P_U11 

20.  aktywność na zajęciach 

KK_01 
K2P_K02 
K2P_K05 
K2P_K06 

21.  projekt  

22.  dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
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Stacjonarne 
wykład =      20h 
ćwiczenia =     10h 
przygotowanie do ćwiczeń =    15h 
studiowanie literatury =      5h 
przygotowanie do egzaminu =    8h 
realizacja zadań projektowych =  10h 
e-learning =     
zaliczenie/egzamin=     2h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) = 5h 
RAZEM:      75h 
Liczba punktów  ECTS:    3 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych:  2 pkt 
 

Niestacjonarne 
wykład =  15h 
ćwiczenia =  10h 
przygotowanie do ćwiczeń =  25h 
studiowanie literatury = 5h 
przygotowanie do egzaminu =  8h 
realizacja zadań projektowych = 10h 
e-learning =  
zaliczenie/egzamin =   2h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) = 5h   
RAZEM:              75h 
Liczba punktów  ECTS: 3 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 pkt 
 

Wymagania wstępne Znajomość zasad logicznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków.  

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
• Zagadnienia podstawowe (gospodarka, układy społeczne i przestrzenne, kultura, przestrzeń 

publiczna) 
• Wspólnoty społeczne i ich rola w kształtowaniu przestrzeni publicznej 
• Człowiek a przestrzeń – urbanizacja, uwarunkowania życia społeczno-gospodarczego 
• Obszary życiowe w przestrzeni publicznej a planowanie przestrzenne 
• Miasto i wieś jako miejsce do życia człowieka i przestrzeń do rozwoju więzi społecznych 
• Zróżnicowania społeczno-gospodarcze między poszczególnymi miejscami życia człowieka 
• Włączenie społeczne jako rewitalizacja życia w przestrzeni publicznej 
• Społeczny wymiar przestrzeni publicznej – w tym patologie społeczne i gentryfikacja 
• Nowe tendencje w przestrzeni i wyzwania dla polityki przestrzennej – rozwój zrównoważony, 

prawo do czystego powietrza, inkluzja społeczna grup dyskryminowanych 
• Infrastruktura i usługi publiczne  
• Przestrzeń czasu wolnego 
• Ochrona dziedzictwa kulturowego 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
Strategia rozwoju jako nowoczesna funkcja administracji publicznej 
Odpowiedzialność międzypokoleniowa za rozwój regionalny i lokalny 
Założenia, etapy i metody sporządzania strategii  
Zastosowanie metody SWOT w strategiach rozwoju  
Regionalne i lokalne strategie rozwoju (Studium Przypadku) 
Czynniki i bariery rozwoju regionalnego 

Literatura  
obowiązkowa 

14.  W.A. Gorzym-Wilkowski, Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego: zarys. 
Lublin 2006 

15.  L. Kupiec, Gospodarka przestrzenna. Białystok 2004 
16.  M. Stec, K. Bandarzewsk (red.), Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola 

samorządu województwa.. Warszawa 2015 
17.  H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Warszawa 2010. 
18.  J. Ghel, Miasta dla ludzi, RAM Sp. z o. o., Kraków 2014 

Literatura  
uzupełniająca 

31.  B.R. Barber, Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające 

miasta, Muza, Warszawa 2014. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Wykład: 
45.  z zastosowaniem nowoczesnych metod (prezentacja multimedialna, materiały 

filmowe) 

46.  konwersatoryjny (interaktywny) charakter wykładu 
Ćwiczenia: 

47.  praca w grupach – projekt  
Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, program prezentacyjny (Power Point, Prezi), konspekt wykładu i ćwiczeń, 

teksty studiów przypadku, podręczniki, książki, materiały internetowe. 
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Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Nie dotyczy 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Ćwiczenia: 
35. Warunkiem wstępnym zaliczenia jest obecność na min. 3/4 godzin zajęć w ramach 

ćwiczeń. 

36. Zaliczenie następuje po przedłożeniu oraz uzyskaniu zaliczenia z projektu grupowego. 

37. Zaliczenie ćwiczeń warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu. 
Wykład: 

38. Egzamin pisemny. 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocena zaliczeniowa: 
39. Obecność: warunek sine qua non  (min. 3/4 godzin) 

40. Aktywny udział w zajęciach potwierdzający umiejętności i kompetencje 

41. Kolokwium (lub kolokwia) potwierdzające zdobytą wiedzę  
Ocena z egzaminu: 

42. Test zawierający pytania zamknięte i otwarte, oceniany w skali: 

100%-93% 92%-85% 84%-75% 74%-67% 66%-55% <55% 
Ocena: 5,0 Ocena: 4,5 Ocena: 4,0 Ocena: 3,5 Ocena: 3,0 Ocena: 2,0 

 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa składa się w 2/3 z oceny uzyskanej podczas egzaminu oraz w 1/3 z oceny 
uzyskanej podczas ćwiczeń. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek z elementów jest 
równoznaczne z uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej. 

Warunki zaliczenia Konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części przedmiotu, czyli ćwiczeń (zaliczenia) 
i wykładu (egzaminu). 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 

Przedmiot: Stanowienie i redagowanie aktów normatywnych administracji. 
Profil kształcenia: profil praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki 2020/2021 
Liczba godzin              
w semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W – 10 
Ćw. 10 

   

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W – 10 
Ćw. 5 

   

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 
 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Wykład, ćwiczenia 
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Cele przedmiotu 
 

23.  Poznanie funkcji polityki prawa, etapów procesu zarządzania działalnością 

prawotwórczą oraz roli organów państwa innych podmiotów uczestniczących,             

w tym procesie. 

24.  Zapoznanie z rolą administracji krajowej w tworzeniu i wdrażaniu prawa UE do 

polskiego systemu prawnego. 

25.  Zaznajomienie z zasadami opracowania aktów normatywnych wykonawczych 

stanowionych przez organy administracji publicznej oraz sposobami kontroli ich 

legalności. 

26.  Opanowanie umiejętności posługiwania się aktami normatywnymi oraz 

redagowania aktów prawnych przepisów wewnętrznie obowiązujących i aktów 

prawodawstwa miejscowego, zgodnie z dyrektywami techniki prawodawczej. 

Kod efektu 
kształcenia dla 

przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
 

Wiedza 

KW_01 Zna i rozumie pojęcia prawne i metodologiczne związane z systemowym ujęciem działalności 
prawotwórczej oraz oceną skutków przyjętych regulacji (OSR) a także ich wpływu na 
sprawność działania administracji, wyjaśnia ich powiązanie z czynnikami pozaprawnymi 
oddziaływującymi na politykę tworzenia prawa. 

KW_02 Opisuje zależności i relacje występujące między różnego rodzaju aktami normatywnymi prawa 
krajowego i międzynarodowego tworzącymi strukturę porządku prawnego państwa, tłumaczy 
przebieg postępowania legislacyjnego w administracji, wymienia organy władzy państwowej 
(rządowej i samorządowej) i charakteryzuje ich kompetencje prawotwórcze, wskazuje                     
i wyjaśnia podstawę prawną wydania aktów normatywnych wykonawczych, zna zakres 
regulacji normatywnej aktów prawa miejscowego oraz ich rodzaj, sposób i miejsce publikacji. 

KW_03 Wyjaśnia rolę administracji publicznej w implementacji prawa UE i umów międzynarodowych 
do prawa krajowego oraz opisuje sposób badania ich zgodności.  

Umiejętności 

KU_01 Analizuje wewnętrzną budowę aktu normatywnego pod względem formalnym i treściowym, 
klasyfikuje zawarte w nim  kategorie przepisów prawnych i ustala zakres regulacji normatywnej. 

KU_02 Projektuje i konstruuje samodzielnie lub w zespole redagującym typowe akty normatywne 
wewnętrznie obowiązujące (kierownictwa zakładowego) i przepisy prawa miejscowego, 
zgodnie z dyrektywami techniki prawodawczej oraz rozpoznaje rozbieżności występujące             
w tym zakresie i ocenia ich konsekwencje prawne. 

KU_03 Rozumienie programu Oceny Skutków  Regulacji, stosuje go do analizy kosztów, korzyści                     
i konsekwencji finansowych, które wywołują. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 
 

Akceptuje różnorodność poglądów i postaw w kontaktach służbowych z otoczeniem                       
w relacjach: urząd-obywatel, jest wrażliwy na patologie w administracji, zachowuje otwartość 
nastawioną na prace w zespole, wykazuje odpowiedzialność za jakość wykonywanych 
obowiązków, zachowuje rozwagę w wyrażaniu opinii, przestrzega dokonanych ustaleń                      
i docenia lojalność w relacjach pracowniczych. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W02 43. aktywność w dyskusji 

44. zaliczenie pisemne 
KW_02 K2P_W03, K2P_W10 37.  praca w grupie 

38.  zaliczenie pisemne                  

w części teoretycznej 

KW_03 K2P_W04 39.  praca w grupie 

40.  zaliczenie pisemne                  

w części teoretycznej 

KU_01 K2P_U01, K2P_U03 9. rozwiązanie zadania 

praktycznego 

10. aktywność w dyskusji 
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KU_02 K2P_U04, K2P_U11 32.  prezentacja projektu 

indywidualnego połączona z 

dyskusją 
 

KU_03 K2P_U05, K2P_U08 33.  zaliczenie pisemne 
 

KK_01 K2P_K01, K2P_K02, K2P_K04 wypowiedzi ustne 
praca w zespole 
zaangażowanie w dyskusji  
własne stanowiska i opinie 

 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 12 
przygotowanie do wykładu = 10 
przygotowanie do egzaminu = 20 
realizacja zadań projektowych = 7 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 4 
inne  (jakie) = konsultacje - 2 
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,8 

Niestacjonarne 
 wykład = 10 
 ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń = 12 
przygotowanie do wykładu = 8 
przygotowanie do egzaminu  = 25 
realizacja zadań projektowych = 7 
e-learning  = 0 
zaliczenie/egzamin = 3 
inne  (jakie) =konsultacje = 5 
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych:1,8 

Wymagania  wstępne 
 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu przedmiotów ,,Podstawy 
prawodawstwa” i ,,Logika prawnicza” . 
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

 Treści realizowane na wykładzie – 10 / 10 
 

19.  Podstawowe poglądy na tworzenie prawa 

20.  Hierarchia porządków normatywnych w Polsce 

21.  Działalność legislacyjna organów władzy państwowej. 

22.  Podstawy prawne, przebieg i zakres regulacji normatywnej prawotwórczej 

działalności organów administracji publicznej 

23.  Dyrektywy techniki prawodawczej 

24.  Postępowanie legislacyjne i metodyka  opracowania projektu aktu normatywnego 

administracje publiczną  

25.  Promulgacja, nowelizacja i derogacja aktów normatywnych stanowionych przez 

administrację rządową i samorządową  

26.  Tekst jednolity i sprostowania błędów w akcie normatywnym  

27.  Nadzór nad legalnością stanowienia aktów normatywnych przez administracje 

rządową i samorządową 

28.  Uwarunkowania i ograniczenia działalności legislacyjnej w demokratycznym 

państwie prawnym 
 

Treści realizowane na ćwiczeniach – 10 / 5 
4. Opisanie poszczególnych elementów treściowych wskazanego przepisu 

ustawowego, upoważniającego do wydania aktu wykonawczego na przykładzie 
konkretnego przepisu kompetencyjnego 

5. Dokonanie analizy i omówienie fragmentu aktu normatywnego i określenie  
( nazwanie) kategorii zamieszczonych  w tym tekście przepisów prawnych  

6. Praktyczne posługiwanie się aktem prawnym ze wskazaniem sposobu jego 

promulgacji , nowelizacji, derogacji, tekstu jednolitego i sprostowania błędów 

7. Zredagowanie  tekstu prawnego w formie zarządzania wewnętrznie obowiązującego 

lub uchwały prawa miejscowego, opartego na podanej podstawie prawnej, albo 

opisu  zawartego w założeniu –prezentacja opracowanego projektu lub dyskusja  
 

 

Literatura  
obowiązkowa 
 

1.S. Wronkowska i Zieliński „Komentarz do zasad techniki prawodawczej”, Warszawa 2004r, 
Wydawnictwo Sejmowe 
2. M.Stahl ( red.naukowe) ,,Prawo Administracyjne” Pojęcie, instytucje zasady w teorii                    
i orzecznictwie, Warszawa 2013, Rozdział V 
3. L. Morawski „Wstęp  do prawoznawstwa”, Toruń  2014 
4. Akty normatywne zgodnie z podanym na zajęciach wykazem 
5..D.Dąbek,Prawo miejscowe, wyd. Lex a Wolters Kluwer business, 2015 

Literatura  
uzupełniająca 

1.G. Wierczyński; ,,Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych”. Komentarz,           
Warszawa 2010 
2.E. Ura, Prawo Administracyjne, Warszawa 2012, Rozdział II pkt 3 
3. J. Zimenermann, Prawo Administracyjne, Warszawa 2012, Rozdział II 
4. J. Boć (red.)-Prawo administracyjne, wyd. XII poprawione, 2007, Kolonia Limited. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej                  
i e-learning) 
 

48.  wykład problemowy 

49.  dyskusja 

50.  prace w grupach 

51.  analiza tekstów prawnych z dyskusją 

52.  prezentacje multimedialne 

53.  opracowanie projektu aktu normatywnego ( prawa zakładowego lub prawa 

miejscowego) 

54.  konsultacje 
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Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, założenia do ćwiczeń, teksty aktów normatywnych 
 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Opracowanie aktu normatywnego w formie zarządzania wewnętrzne obowiązującego lub 
uchwały organu samorządowego zgodnie z treścią założenia lub wskazanego przepisu 
upowoważniającego. 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiot 

Forma i warunki 
zaliczenia:  

7. zaliczenie pisemne, w formie testu wiedzy i rozwiązanie  3 zadań  praktycznych, 

8. przygotowanie projektu i jego prezentacja, 

9. prace pisemne wykonane podczas ćwiczeń. 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

• ocena aktywności w dyskusjach kierowanych i innych formach zajęć dydaktycznych 

sprawdzających wiedzę i rozumienie teorii, umiejętności posługiwania się 

rzeczowymi argumentami rozwiązania istotnych problemów, stawianie ważnych 

pytań związanych z kształtowaniem prawa we współczesnych demokracjach 
• ocena wykonania zadań z ćwiczeń ustalana jest na podstawie średniej 

arytmetycznej wszystkich ocen otrzymanych za każde zrealizowane zadania 

sprawdzające wiedzę i umiejętności wykorzystania jej w praktyce pod warunkiem 

obecności na wszystkich zajęciach ćwiczeniowych lub zaliczenia tematyki ćwiczeń 

w razie usprawiedliwionej nieobecności, 
• ocena z zaliczenia pisemnego obejmuje test wiedzy i 3 zadania umiejętnościowe 

weryfikujące efekty kształcenia określonego dla przedmiotu 
 
Praca pisemna oceniana jest według skali: 
2,0 wynik <51% max i poniżej (13 pkt) 
3,0 wynik 51-60% max (13-15 pkt) 
3,5 pkt wynik 61-70% max (16-17 pkt) 
4,0 wynik 71-80% (18-19 pkt) 
4,50 wynik 81-90% (20-21 pkt) 
5,0 wynik 91-100% (22-24 pkt) 
 

                Ocena punktowa wynosi: 
pytania testowe: 0,7 pkt (max 21) 
zadania praktyczne: 1 pkt (3 pkt) 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się z 80% oceny uzyskanej z końcowego 
zaliczenia pisemnego obejmującego całość zajęć z wykładów i ćwiczeń, podstawowej 
literatury oraz 20% oceny zaliczeniowej ćwiczeń i aktywności na zajęciach. 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze wszystkich form 
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych określonych do przedmiotu. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

 
Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa  
Przedmiot: Podstawy procedury karnej 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W- 10 
Ć- 10 

   

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

W – 10  
Ćw - 5 

 
 

 
 

 

Punkty ECTS 3 
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Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 
wykład  

Ćw..  

Forma zajęć 
 

Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

- zapoznanie z rolą procesu karnego w krajowym porządku prawnym, zwrócenie uwagi na pozycję 
pokrzywdzonego przestępstwem w postępowaniu karnym, 
- przedstawienie poszczególnych etapów procesu karnego oraz roli sądu, stron i innych uczestników 
postępowania 
- przedstawienie pozycji prawnej organów administracji rządowej i samorządowej w postępowaniu 
karnym 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Posiada poszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, szczególnie nauki administracji i prawa 
wskazuje ich miejsce w systemie nauk społecznych i relacje do dziedziny prawa karnego 

KW_02  Ma pogłębioną wiedze na temat funkcjonowania systemów ochrony prawnej, rozumie zasady 
prowadzące do uruchomienia odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz rolę administracji 
publicznej w procesie wspomagania organów ścigania zgodnie z nałożonymi przez ustawy 
obowiązkami 

     Umiejętności 

KU_01  Potrafi samodzielnie analizować oraz prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i zachodzące 
pomiędzy nimi relacje mające wpływ na reagowanie w przypadkach popełnienia przestępstw 
ściganych z urzędu 

KU_02 Poprawnie redaguje tekst oraz sporządza fachowo dokumenty stosowane w działalności zawodowej 
związane z zakresem wykonywanych zadań i obowiązków pracowniczych uwzględniające 
dokumentowanie nieprawidłowości mogących wskazywać na uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa 

           Kompetencje społeczne 

KK_01 Rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy , umiejętności i kompetencji związanych z 
dynamiką zmian zachodzących współcześnie na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz potrafi 
zachęcać do rozwoju inne osoby i organizować ich proces kształcenia 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 K2P_W01 - aktywność w dyskusji 
-zaliczenie pisemne 

KW_02 K2P_W04, K2P_W13 - udział w dyskusji 
- praca w zespole 
- zaliczenie pisemne 

KU_01 K2P_U01, K2P_U02 - aktywność w dyskusji 
- zadania wykonywane na ćwiczeniach 
- zaliczenie pisemne 

KU_02 K2P_U11 - aktywność w dyskusji 
- zadania wykonywane na ćwiczeniach 
- zaliczenie pisemne 

KK_01 K2P_K01, K2P_K02 - praca w zespole 
- zaangażowanie w dyskusji 
- zaliczenie pisemne 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
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Stacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia  = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 25 
studiowanie literatury = 17 
przygotowanie do egzaminu = 10 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie= 1 
egzamin = 2 
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 

Niestacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń = 15 
przygotowanie do wykładu = 25 
przygotowanie do egzaminu = 18 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (jakie) =  
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 

Wymagania  wstępne 
 

W zakresie podstawowym wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z  przedmiotów z zakresu 
Podstawy prawoznawstwa i Logiki prawniczej 

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
1. Pojęcie procesu karnego i podstawowe zasady procesowe – 1 godzina / 1 godzina 
2. Podmioty uczestniczące w procesie karnym – 1 godzina / 1 godzina 
3. Zagadnienia przeprowadzenia dowodów w procesie – 2 godziny / 2 godziny 
4. Środki przymusu – 1 godzina / 1 godzina 
5. Postępowanie przygotowawcze – 2 godziny / 2 godziny 
6. Postępowania przed sądem pierwszej instancji – 2 godziny / 2 godziny 
7. Postępowanie odwoławcze oraz kasacja – 1 godzina / 1 godzina 
Razem 10 godzin / 10 godzin 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach 
Postępowanie w sprawach o wykroczenia 
1. Różnice i podobieństwa w postępowaniach o przestępstwo  i wykroczenie – 2 godziny / 1 
godzina 
2. Uczestnicy postępowania – 2 godziny / 1 godzina 
3. Postępowanie przed sądem w praktyce – 4 godziny / 2 godziny 
4. Postępowanie mandatowe  w praktyce – 2 godziny / 1 godzina 
Razem 10 godzin / 5 godzin 

 

Literatura  
obowiązkowa 
 

45. K. Zgryzek, R. Koper, J. Zagrodnik, K. Marszał, Proces karny. Warszawa 2017 
46. J. Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa 2017 
47. A. Sakowicz, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa 2016 

Literatura  
uzupełniająca 

C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne. Warszawa 2017 
T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne. Warszawa 2013 
Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Teksty. Wyd. Beck Warszawa 2017 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

W formie bezpośredniej: 
- Wykład 
- Dyskusja 
- Praca w grupach 
- Analiza treści przepisów wraz z dyskusją 
- Konsultacje 
 

Pomoce dydaktyczne   Rzutnik multimedialny, podręczniki, teksty aktów prawnych, założenia do konwersatorium 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  - zaliczenie pisemne w formie testu wiedzy i opisanie 3 zadań sprawdzających umiejętności, 
- prace pisemne obejmujące zadania  wykonane podczas ćwiczeń 
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Oceny cząstkowe  
(formujące): 

- ocena aktywności w dyskusjach kierowanych i innych formach zajęć  dydaktycznych 
sprawdzających wiedzę i rozumienie teorii, umiejętności posługiwania się rzeczowymi argumentami 
rozwiązywania istotnych  problemów - stanowi 1/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń. 
- ocena wykonania zadań praktycznych stanowi 2/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń i ustalana jest 
na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen otrzymanych oddzielnie za każde 
zrealizowane zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności posługiwania się nimi w praktyce; pod 
warunkiem obecności na wszystkich zajęciach ćwiczeń  lub zaliczenia tematyki ćwiczeń w razie 
usprawiedliwionej nieobecności. 
- ocena z zaliczenia pisemnego (pytania testowe, pytania otwarte) weryfikujące efekty kształcenia 
określone dla przedmiotu. 
Praca pisemna oceniana jest według skali: 
2,0 wynik < 51%max  i żadna poprawna odpowiedź na pytania otwarte 
3,0 wynik 51-60% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte 
3,5 wynik 61-70% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte 
4,0 wynik 71-80% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte 
4,5 wynik 81-90% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte 
5,0 wynik 91-100% max i trzy poprawne odpowiedzi na pytania otwarte 
 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się z 2/3 oceny uzyskanej z końcowego egzaminu 
pisemnego (pytania testowe do wyboru i pytania otwarte) obejmujące całość zajęć  (wykładów i 
ćwiczeń), podstawowej literatury i aktów normatywnych oraz 1/3 oceny zaliczeniowej ćwiczeń i 
aktywności na zajęciach (udział w dyskusji, stosowanie rzetelnej dyskusji) 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze  wszystkich form zaliczenia 
potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności  i kompetencji 
społecznych określonych dla przedmiotu 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

Sylabus przedmiotu 
 

Kierunek  studiów: Administracja 
Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: Ekonomia rozwoju 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W-20 
Ćw- 15 

  

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W- 15 
Ćw - 15 

  

Punkty ECTS 4 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z istotą ekonomii rozwoju jako dziedziny nauk 
ekonomicznych oraz z teoriami rozwoju. Zapoznanie  z zasadami klasyfikacji państw według 
kryterium rozwoju gospodarczego, z głównymi przyczynami oraz konsekwencjami biedy i 
ubóstwa we współczesnym świecie. Zdobycie umiejętności dokonania oceny rozwoju państw i 
regionów. Kształtowanie postawy twórczego podejścia do zwalczania nierówności rozwoju 
społeczeństw. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 
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KW_01 Wyjaśnia kluczowe pojęcia z dziedziny nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych oraz 
rozumie istotę zachodzących między nimi powiązań występujących w zakresie stosowanym w 
sferze administrowania, zarządzania i polityk publicznych 

KW_02 Posiada pogłębioną wiedze na temat przyczyn, przebiegu i skutków zmieniających się 
uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych oraz rządzących tymi zmianami 
prawidłowościach determinujących możliwości ich praktycznego zastosowania. 

Umiejętności 

KU_01 Twórczo wykorzystuje wiedze teoretyczną do praktycznego opisu, analizy, interpretacji przyczyn 
i procesów konkretnych zjawisk społecznych determinujących relacje i współpracę administracji 
publicznej z otoczeniem politycznym, społecznym i gospodarczym 

KU_02 Potrafi zastosować właściwe rozwiązania konkretnych dylematów i problemów występujących w 
działalności administracji publicznej i jej relacjach z otoczeniem w Sali mikro- i 
makroorganizacyjnej, przedstawia procedurę ich wdrażania wraz z oceną przydatności 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Potrafi racjonalnie określić priorytetowe działania indywidualne i zespołowe konieczne do 
skutecznej realizacji zadań oraz dobrać adekwatne do zamierzonych celów instrumenty i 
metody ich wykorzystania 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W02 - zabieranie głosu  w dyskusji 
- kolokwium zaliczeniowe 
- egzamin pisemny 

KW_02 K2P_W12 - wypowiedzi ustne 
- praca w grupie 
- egzamin pisemny 

KU_01 K2P_U02 - wypowiedzi ustne 
- praca  w zespole   na  ćwiczeniach 
- kolokwium zaliczeniowe 
- egzamin pisemny  

KU_02 K2P_U08 - zabieranie głosu  w dyskusji 
- praca w zespole wykonywane na 
ćwiczeniach 
- kolokwium zaliczeniowe 
- egzamin pisemny 

KK_01 K2P_K03 -  aktywny  udział  w  dyskusji 
- kreatywność w pracy  na  ćwiczeniach 
- własne stanowiska i opinie 
- egzamin  pisemny 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 25 
ćwiczenia = 20 
przygotowanie do ćwiczeń= 35 
przygotowanie do wykładu = 3 
przygotowanie do egzaminu= 15 
realizacja zadań projektowych= 0 
e – learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne(jakie)= konsultacje = 0 
Razem: 100 
Liczba punktów ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2,6 

Niestacjonarne 
wykład = 15 
ćwiczenia = 15 
przygotowanie do ćwiczeń= 40 
przygotowanie do wykładu = 3 
przygotowanie do egzaminu= 25 
realizacja zadań projektowych= 0 
e – learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne(jakie)= konsultacje = 0 
Razem: 100 
Liczba punktów ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2,6 

Wymagania  wstępne 
 

W zakresie podstawowym: wiedza, umiejętności  i kompetencje z zakresu życia społeczno – 
gospodarczego, posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej i umiejętności interpretacji 
zjawisk ekonomicznych w skali globalnej. 
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładach: 
 
Wykład 1. Geneza i ewolucja ekonomii rozwoju. Ekonomia rozwoju jako nauka. Pojęcie 
rozwoju gospodarczego. Cele rozwoju. 1 godz. 
 
Wykład 2. Podstawowe (klasyczne i neoklasyczne) teorie wzrostu gospodarczego. 2 
godz. 
 
Wykład 3. Alternatywne modele rozwoju. Paleta izmów. Modele azjatyckie. Socjalizm. 
Komunizm radziecki. 2 godz. 
 
Wykład 4. Elementy rozwoju gospodarczego. Zasoby ludzkie. Zasoby naturalne. 
Akumulacja kapitału. Technologia. 1 godz. 
 
Wykład 5. Polityka rozwoju gospodarczego. Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu. 
Polityka strukturalna, przemysłowa, regionalna i funkcje polityki gospodarczej w ograniczaniu 
nierówności społeczno-ekonomicznych. 2 godz. 
 
Wykład 6. Pojęcie i charakterystyka krajów rozwiniętych oraz rozwijających się. 1 godz. 
 
Wykład 7. Wzrost gospodarczy w krajach biednych. Cechy kraju rozwijającego się. 
Strategie rozwoju gospodarczego. 2 godz. 
 
Wykład 8. Ubóstwo. Polityka walki z ubóstwem. 1 godz. 

 
Wykład 9. Nowe paradygmaty ekonomii w kontekście roli instytucji, kapitału ludzkiego, 
techniki oraz uwarunkowań środowiska naturalnego. 1 godz. 
 
Wykład 10. Wpływ globalizacji na rozwój gospodarczy. Korelacja pomiędzy poziomem 
globalizacji, a wzrostem i rozwojem gospodarczym na świecie. Problem nierówności 
rozwojowych na świecie i jego związek z globalizacją.  Wpływ poziomu zglobalizowania na 
wielkość PKB i tempo jego wzrostu. 2 godz. 
 
Razem: 15 godz. 
 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
 

Rola instytucji w niwelowaniu dysproporcji społeczno-ekonomicznych. Rozwój 
oparty na wykorzystaniu kredytów zagranicznych. Zadłużenie zagraniczne krajów 
rozwijających się. Pomoc międzynarodowa i jej skuteczność. 3 godz. 

Aktualne problemy gospodarki światowej – wybrane zagadnienia. Bariery rozwoju 
krajów rozwijających się. Wzrost i rozwój w krajach wysoko i mało rozwiniętych. 
Zróżnicowanie głównych charakterystyk poziomu i jakości życia w tych krajach. 3 
godz. 

Rola czynników geograficznych w rozwoju. Wzrost ludnościowy i jego 
konsekwencje dla rozwoju 3 godz. 

Wybrane programy rozwoju gospodarczego. Programy dostosowań strukturalnych. 3 
godz. 

Rozwój gospodarczy w epoce cywilizacji informacyjnej i gospodarki opartej na 
wiedzy. Rola kapitału ludzkiego i procesów innowacyjnych w rozwoju 
gospodarczym. 3 godz. 
 

Razem: 15 godz. 
 

Literatura  
obowiązkowa 
 

48. Begg, David K. H.: Makroekonomia. Warszawa 2007. 
49. Bartkowiak R., Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013. 
50. Czerny M. Globalizacja a rozwój Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005. 
51. Fiedor B., K. Kociszewski K., Ekonomia rozwoju., Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego, Wrocław 2010 
52. Piasecki R. (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2011 
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Literatura  
uzupełniająca 

55.  Bartkowiak R., Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii, SGH, 
Warszawa 2005. 

56.  Kozak Z., Ekonomia zacofania i rozwoju, SGH, warszawa 2001. 
57.  Stiglitz. J.E. Wizja sprawiedliwej globalizacji Wydawnictwo Naukowe PWN 

Warszawa 2007. 
58.  Piasecki R. Rozwój gospodarczy a globalizacja. PWE Warszawa 2003 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

Zajęcia w formie  bezpośredniej: 
- wykład konwersatoryjny 
- ćwiczenia: praca w grupach, analiza literatury  
- konsultacje. 

Pomoce dydaktyczne prezentacja  multimedialna, podręczniki, sprzęt elektroniczny 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Zaliczenie  przedmiotu odbywa  się  na  podstawie pisemnego egzaminu 
obejmującego całość materiału. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest 
uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.  
 
Egzamin pisemny składa się z  testu - zadanie testowe z wielokrotnym 
wyborem (student otrzymuje kilka odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna 
jest prawdziwa oraz dwa pytania otwarte o charakterze rozszerzającym). 
 
Zdanie egzaminu polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z testu 
pisemnego. 
Kryteria oceny zaliczenia testu:  
• Student uzyskuje od 51-60% sumy punktów oceniających stopień 

wymaganej wiedzy - ocena dostateczny (3,0). 
• Student uzyskuje od 61-70% sumy punktów oceniających stopień 

wymaganej wiedzy - ocena  plus dostateczny (3,5). 
• Student uzyskuje od 71-80% sumy punktów oceniających stopień 

wymaganej wiedzy- ocena dobry (4,0). 
• Student uzyskuje od 81-90% sumy punktów oceniających stopień 

wymaganej wiedzy - ocena plus dobry (4,5). 
• Student uzyskuje od 91-100% sumy punktów oceniających stopień 

wymaganej wiedzy - ocena bardzo dobry (5,0). 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Zaliczenie  ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium zaliczeniowego 
obejmującego materiał analizowany i omówiony podczas ćwiczeń, a także ocen 
cząstkowych uzyskanych z aktywności na zajęciach. Każdorazowo jest sprawdzana 
frekwencja na ćwiczeniach. Nieusprawiedliwiona absencja na ćwiczeniach 
negatywnie wpływa na ocenę z ćwiczeń. Z kolei aktywność badana jest na bieżąco po 
każdych ćwiczeniach poprzez odnotowanie plusów za aktywność, które w 
ostatecznym rozrachunku dla osób, które otrzymały ich najwięcej mogą zostać 
zamienione na ocenę. 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa jest liczona w oparciu o średnią arytmetyczną ocen formujących i oceny z 
egzaminu. 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze wszystkich form 
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
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Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: Międzynarodowe organy ochrony prawnej 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II III 
1 2 3 4 5 6 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W-20 
Ćw-15 

    

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
 

W – 10 
Ć - 10 

    

Punkty ECTS 4 

Koordynator 
przedmiotu 

  

Prowadzący 

wykład  

ćw.  

Forma zajęć 
 

Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

-  wprowadzenie do problematyki organów ochrony prawnej w ujęciu ogólnym 
- przedstawienie międzynarodowych instytucji zajmujących się ochroną praw jednostki i 
społeczeństw, podstaw prawnych działania, struktury i zadań,  
- omówienie warunków na jakich możliwe jest zwrócenie się o pomoc do organizacji 
międzynarodowych w dochodzeniu naruszonych praw jednostki 
-  przedstawienie w praktyce procedur  postępowania przed organami międzynarodowymi 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, szczególnie nauki o administracji i prawo, 
wskazuje ich miejsce w systemie nauk społecznych i relacje do innych obszarów nauk 

KW_02 Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania  krajowych, unijnych i międzynarodowych systemów 
ochrony prawnej , rozumie zasady ochrony danych osobowych informacji niejawnych, uzasadnia 
konieczność ich przestrzegania w działalności administracji publicznej i podmiotów niepublicznych 

     Umiejętności 

KU_01  Twórczo wykorzystuje wiedzę teoretyczną do praktycznego analizowania i opisu przyczyn i procesów 
konkretnych zjawisk społecznych, determinujących relacje administracji publicznej z otoczeniem 
społecznym i politycznym 

KU_02  Ma ukształtowaną, pogłębioną umiejętność posługiwania się  systemami normatywnymi oraz 
praktycznego stosowania wybranych norm  i reguł prawnych , zawodowych i etycznych w celu 
rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu administrowania sprawami publicznymi oraz 
zarządzania  

           Kompetencje społeczne 

KK_01 Jest świadomy wagi poszanowania praw człowieka , przestrzegania porządku prawnego i norm etyki 
zawodowej w czasie realizowanych przez siebie lub zespołów zadań zgodnie z dobrem publicznym , 
interesem państwa i społeczności lokalnych 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 K2P_W02, K2P_W03 - aktywność w dyskusji 
-zaliczenie pisemne 

KW_02 K2P_W05 - udział w dyskusji 
- praca w zespole 
- zaliczenie pisemne 

KU_01  K2P_U02 - aktywność w dyskusji 
- zadania wykonywane na ćwiczeniach 
- zaliczenie pisemne 
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KU_02  K2P_U06 - aktywność w dyskusji 
- zadania wykonywane na ćwiczeniach 
- zaliczenie pisemne 

KK_01 K2P_K01, K2P_K04 - praca w zespole 
- zaangażowanie w dyskusji 
- zaliczenie pisemne 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 25 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 25 
studiowanie literatury = 17 
przygotowanie do egzaminu = 20 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie= 1 
egzamin = 2  
RAZEM: 100 
Liczba punktów  ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 
 

Niestacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 27 
przygotowanie do wykładu = 37 
przygotowanie do egzaminu = 14 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (jakie) =  
RAZEM: 100 
Liczba punktów  ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 
 

Wymagania  wstępne 
 

W zakresie podstawowym wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotów z zakresu 
Podstawy prawoznawstwa i logiki prawniczej 

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
1. Uwagi ogólne o organach ochrony prawnej w tym organach międzynarodowych – 3 godziny / 1 
godzina 
2. Europejski Trybunał Praw Człowieka – 7 godzin / 3 godziny 
3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – 5 godzin / 2 godziny 
4. Międzynarodowy Trybunał Karny – 5 godzin / 2 godziny 
5. Organa ochrony prawnej istniejące w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych – 
5 godzin / 2 godziny 
Razem – 25 godzin / 10 godzin 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
1. Zasady wnoszenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – 2 godziny / 2 godziny 
2. Aspekty praktyczne redagowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym 
wybór orzecznictwa Trybunału – 5 godzin / 5 godzin 
3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ – 2 godziny / 2 godziny 
4. Międzynarodowa Organizacja Pracy jako organizacja wyspecjalizowana ONZ – 1 godzina /1 
godzina 
Razem – 10 godzin / 10 godzin 

Literatura  
obowiązkowa 
 

53. J. Bodio, G, Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 
2016 

54. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007 
55. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, wyd. Beck, 

Warszawa 2016 
Literatura  
uzupełniająca 

A. Bisztyga, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Katowice 1997 
M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka, orzecznictwo. Kraków 2001 
3. F. Prusak, Organy ochrony prawnej, Warszawa 2002 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

W formie bezpośredniej: 
- Wykład 
- Dyskusja 
- Praca w grupach 
- Analiza treści przepisów wraz z dyskusją 
- Konsultacje 
 

Pomoce dydaktyczne  Rzutnik multimedialny, podręczniki, teksty aktów prawnych, założenia do konwersatorium  

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 
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Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  - zaliczenie pisemne w formie testu wiedzy i opisanie 3 zadań sprawdzających umiejętności, 
- prace pisemne obejmujące zadania  wykonane podczas ćwiczeń 

Oceny cząstkowe  
(formujące): 

- ocena aktywności w dyskusjach kierowanych i innych formach zajęć  dydaktycznych 
sprawdzających wiedzę i rozumienie teorii, umiejętności posługiwania się rzeczowymi argumentami 
rozwiązywania istotnych  problemów - stanowi 1/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń. 
- ocena wykonania zadań praktycznych stanowi 2/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń i ustalana jest 
na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen otrzymanych oddzielnie za każde 
zrealizowane zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności posługiwania się nimi w praktyce; pod 
warunkiem obecności na wszystkich zajęciach ćwiczeń  lub zaliczenia tematyki ćwiczeń w razie 
usprawiedliwionej nieobecności. 
- ocena z zaliczenia pisemnego (pytania testowe, pytania otwarte) weryfikujące efekty kształcenia 
określone dla przedmiotu. 
Praca pisemna oceniana jest według skali: 
2,0 wynik < 51%max  i żadna poprawna odpowiedź na pytania otwarte 
3,0 wynik 51-60% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte 
3,5 wynik 61-70% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte 
4,0 wynik 71-80% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte 
4,5 wynik 81-90% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte 
5,0 wynik 91-100% max i trzy poprawne odpowiedzi na pytania otwarte 
 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się z 2/3 oceny uzyskanej z końcowego egzaminu 
pisemnego (pytania testowe do wyboru i pytania otwarte) obejmujące całość zajęć  (wykładów i 
ćwiczeń), podstawowej literatury i aktów normatywnych oraz 1/3 oceny zaliczeniowej ćwiczeń i 
aktywności na zajęciach (udział w dyskusji, stosowanie rzetelnej dyskusji) 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze  wszystkich form zaliczenia 
potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności  i kompetencji 
społecznych określonych dla przedmiotu 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot:  TQM i zarządzanie w administracji. 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W - 25 
Ćw - 10 

  

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W - 10 
Ćw - 10 

  

Punkty ECTS 4 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 
wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

• Zapoznanie z przedmiotem, podstawowymi pojęciami i terminologią związaną                

z jakością, polityką jakości, zarządzania jakością w administracji. 

• Wskazanie determinantów jakości zarządzania, zasad i procedur wdrażania 

systemów TQM. 

• Opanowanie umiejętności posługiwania się modelem zarządzania jakością                     

w praktyce funkcjonowania administracji. 
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Kod efektu 
kształcenia dla 

przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne metody ilościowe a także narzędzia 
informatyczne gromadzenia i analizy parametrów zarządzania jakością. 

KW_02 Posiada wiedzę o typowych metodach badań i analiz w wybranych obszarach działalności 
organizacji administrujących, służących modelowaniu ich struktury. 

KW_03 Opisuje związek jakości projektowanej i wykonalnej oraz zakres oddziaływania jakości                 
i zarządzania jakością na wyniki organizacji i jakości życia. 

KW_04 Tłumaczy wpływ motywacji i delegowanie uprawnień na jakość pracy zarządzających                     
i zarządzanych. 

Umiejętności 

KU_01 Posiada umiejętność obserwacji, opisu, analizy oraz interpretacji podstawowych zjawisk                
i procesów zachodzących w organizacji z uwzględnieniem projakościowego myślenia                     
i podporządkowania podejmowanych decyzji jakości. 

KU_02 Formułuje i analizuje problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych sytuacji 
występujących w organizacji administrowania. 

KU_03 Stosuje i ocenia przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu oraz analizy działalności 
organizacji administrującej i otoczenia społecznego,  gospodarczego i kulturalnego. 

KU_04 Ma umiejętność dostrzegania w procesie decyzyjnym związków zarządzania jakością 
świadczonych usług administracyjnych oraz projektowania w zakresie dostosowania struktur 
administracyjnych do potrzeb praktyki zarządzania jakością ich funkcjonowania . 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Ma świadomość ciągłego uzupełniania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
związanych z nowymi modelami jakości zarządzania w administracji i praktycznego ich 
wdrażania. 

KK_02 Zachowuje otwartość nastawioną na pracę w zespole, wykazuje odpowiedzialność za jakość 
wykonywanych zadań, potrafi racjonalnie określać najważniejsze działania indywidualne               
i zespołowe związane z jakością administrowania. 

KK_03 Rozumie konieczność nowatorskiego myślenia i działania w sposób racjonalny oraz 
przedsiębiorczy w zakresie doskonalenia jakości administrowania i zarządzania publicznego. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W08 56. aktywność w dyskusji 

57. egzamin pisemny  
KW_02 K2P_W09 • prezentacja referatu 

• zaangażowanie w grupie 

zadaniowej  

• egzamin pisemny  
KW_03 K2P_W04 34.  udział w debacie 

35.  egzamin pisemny 

KW_04 K2P_W05, K2P_W07 • ustne wypowiedzi 

• egzamin pisemny 

KU_01 K2P_U01 • zajęcia warsztatowe                  

w zespole 
KU_02 K2P_U04 41.  prezentacja połączona                

z dyskusją 

KU_03 K2P_U02, K2P_U08 praca w zespole, kolokwium 

KU_04 K2P_U05,K2P_U09  11. praca indywidualna 

12. prezentacja wyników  

13. kolokwium 

KK_01 K2P_K01 14. esej, debata 
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KK_02 K2P_K02, K2P_K03 29.  praca w zespole 

30.  ustne wypowiedzi 

31.  zaangażowanie w dyskusji 

KK_03 K2P_K07 10. własne stanowiska                

i prezentowane opinie 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 25 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 20 
przygotowanie do wykładu = 15 
przygotowanie do egzaminu = 20 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 5 
inne  (jakie) = konsultacje= 5 
RAZEM: 100 
Liczba punktów  ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,6 

Niestacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 25 
przygotowanie do wykładu = 25 
przygotowanie do egzaminu = 20 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 5 
inne  (jakie) = konsultacje= 5 
RAZEM: 100 
Liczba punktów  ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,6 

Wymagania  wstępne 
 

brak 

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
8. Pojęcie jakości- ujęcie historyczne. Znaczenie jakości dla gospodarki i człowieka. 

9. Jakość projektowana i wykonana. 

10. Jakość totalna i idealna oraz spirala jakości. 

11. Cechy, cele, zasady i ewolucja TQM. 

12. Osiem kroków wdrażania zasad TQM. 

13. Twórcy TQM w USA. 

14. Zarządzanie jakością w Japonii. 

15. Metody i narzędzia TQM. 

16. Związek między jakością: pracy, produktów i życia. 

17. Determinanty jakości życia. 

18. Motywacja a jakość  pracy. 

19. Delegacja  uprawnień  a  jakość pracy. 

20. ENJ, PNJ, RNJ i pozostałe z tytułu uzyskania wysokiej jakości zarządzania                        

i produktów. 

21. Transformacja systemowa i przemiany organizacji a jakość. 

22. Cechy, cele, zasady, ewolucja i wdrażanie systemów QM. 

 

Treści realizowane na ćwiczeniach: 
59.  Informacje podstawowe dotyczące pojęcia jakości, TQM i jakości zarządzania       

oraz zarządzania jakością. 

60.  Twórcy i propagatorzy teorii i wdrażania zasad TQM w organizacjach. 

61.  Stare narzędzia jakości. 

62.  Nowe narzędzia jakości. 

63.  Inne narzędzia wykorzystywane w zarządzeniu jakością i podnoszeniu jakości 

zarządzania w organizacjach różnego typu. 
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Literatura  
obowiązkowa 
 

27.  M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej : teoria i 

praktyka. Warszawa 2011 

28.  J. Łańcucki, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Poznań 2006 

29.  Prezentacja wykładu i zalecane aktualne artykuły przekazane studentom drogą 

elektroniczną. 

30.  T. Wawak, Zarządzanie przez jakość, WIE UJ 1997 

31.  K. Szczepańska, Techniki menadżerskie w TQM, Wyd. Normalizacyjne Alfa-

Wero, Warszawa 1999. 

32.  Norma PN-ISO 9004-4+AC1, Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. 

Wytyczne doskonalenia jakości. 

Literatura  
uzupełniająca 

• Tadeusz Wawak, Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. 

• Maciej Urbaniak, Zarządzanie jakością, Difin, Warszawa 2004. 

• D.Lock, Podręcznik zarządzania jakością, PWN Warszawa 2002. 

• Robert Karaszewskie, Zarządzanie jakością , Wydawnictwo „Dom organizatora”, 

Toruń 2005. 

• Podstawy kompleksowego zarządzania jakością, red. Nauk. J. Łańcucki, AE w 

Poznaniu, Poznań 2006. 

• A.Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2008. 

• Podstawy kompleksowego zarządzania jakością, red.nauk. J.Łańcucki, 

Zarządzanie jakością, praca zbiorowa pod red. Jana Bagińskiego, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004. 

• Problemy Jakości, miesięcznik. 

• Zarządzanie jakością, kwartalnik. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Zajęcia bezpośrednie: 
Wykład konwersatoryjny z elementami prezentacji multimedialnych i ćwiczenia, metody 
podające (prezentujące) praktyczne i dyskusje, konsultacje. 

Pomoce dydaktyczne Prezentacje multimedialne, programy komputerowe, załączane do ćwiczeń i dyskusji 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Egzamin w formie pisemnej, kolokwium zaliczeń, ocena zadań wykonanych podczas 
ćwiczeń. 

Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocena aktywności podczas wszystkich form zajęć dydaktycznych, ocena wykonania zadań 
praktycznych podczas ćwiczeń, ocena z egzaminu i ocena zaliczenia z ćwiczeń. 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się z 75% oceny uzyskanej z egzaminu 
pisemnego obejmującego całość zajęć z wykładów i ćwiczeń, podstawowej wiedzy, oceny 
zaliczeniowej z ćwiczeń i aktywności na zajęciach. 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze wszystkich form 
zaliczeń potwierdzających efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych określonych dla przedmiotu. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

 
Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: Prawo gospodarcze UE 
Profil kształcenia: praktyczny 
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Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W - 10 

Ćw. - 10 
  

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W - 10 
Ćw - 5 

  

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw.  

Forma zajęć 
 

Wykład 
Ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawa 
gospodarczego w Europie i w Polsce-skala porównawcza. Przygotowanie studentów do analizy 
aktualnych problemów gospodarczych w Europie. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
Wiedza 

KW_01 Wyjaśnia kluczowe pojęcia z dziedziny nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych oraz rozumie 
istotę zachodzących między nimi powiązań, występujących w zakresie stosowanym w sferze 
administrowania, zarządzania i polityk publicznych. 

KW_02 Posiada pogłębioną wiedzę na temat przyczyn, przebiegu i skutków zmieniających się uwarunkowań 
społecznych, ekonomicznych i politycznych oraz rządzących tymi zmianami prawidłowościach, 
determinujących możliwości ich praktycznego zastosowania. 

KW_03 Posiada ogólną wiedzę z różnych obszarów i dziedzin nauki, w tym zakresie nauk prawnych i 
ekonomicznych o zasadach tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości w sferze działalności 
gospodarczej oraz innych formach działalności zarobkowej. 

Umiejętności 

KU_01 Twórczo wykorzystuje wiedzę teoretyczną  do praktycznego opisu, analizy i interpretacje przyczyn i 
procesów konkretnych zjawisk społecznych, determinujących relacje i współpracę administracji 
publicznej z otoczeniem politycznym, społecznym i gospodarczym. 

KU_02 Formułuje własne opinie na temat zjawisk społecznych oraz dobiera krytyczne metody, techniki ich 
analizy na potrzeby zarządzania strukturami administracji publicznej oraz ich zasobami ludzkimi i 
rzeczowymi w wymiarze krajowym i unijnym. 

KU_03 Konstruuje, opisuje, analizuje oraz weryfikuje proste problemy badawcze na podstawie właściwie 
prowadzonej analizy przyczyn procesów i zjawisk społecznych, których ustalenia konfrontuje ze 
standardami działalności jednostek organizacyjnych instytucji publicznych i zatrudnionych w nich 
pracowników administracyjnych z uwzględnieniem regulacji krajowych i UE. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Rozumie specyfikę pracy zespołowej oraz potrafi przyjmować i realizować różne role w grupie 
poprzez współpracę z innymi jej członkami. 

KK_02 Potrafi racjonalnie określić priorytetowe działania indywidualne i zespołowe konieczne do skutecznej 
realizacji zadań oraz dobrać adekwatne do zamierzonych celów instrumenty i metody ich 
wykorzystania.  

KK_03 Ma świadomość nowatorskiego myślenia i działania w sposób racjonalny i przedsiębiorczy, dąży do 
włączenia się w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.  

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 K2P_W02 58. Test wiedzy 
KW_02 K2P_W12 59. Test wiedzy 
KW_03 K2P_W15 60. Test wiedzy 
KU_01 K2P_U02 61. Prezentacja zespołowa 
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KU_02 K2P_U03 62. Aktywność w dyskusji 
KU_03 K2P_U04 63. Prezentacja wraz z dyskusją 
KK_01 K2P_K02 64. Projekt zespołowy 

KK_02 K2P_K03 65. Prezentacja projektu 

indywidualnego 

KK_03 K2P_K07 66. Dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 13 
studiowanie literatury = 10 
przygotowanie do egzaminu = 
realizacja zadań projektowych = 15 
e-learning =  
zaliczenie= 2 
egzamin =  
przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych = 15 
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 
 

Niestacjonarne 
 wykład = 10 
ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń = 13 
studiowanie literatury = 10 
przygotowanie do egzaminu = 
realizacja zadań projektowych = 15 
e-learning = 
zaliczenie= 2 
egzamin =  
przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych = 20 
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 
 

Wymagania  wstępne  

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
1. Prawo gospodarcze. Kwestie pojęciowe. Modele gospodarki współczesnego świata. 
2. Zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego UE - swoboda przepływu towarów, usług, 
kapitału i osób. 
3. Ramy prawne Unii Gospodarczej i Walutowej. 
4. Podstawy prawne polityk sektorowych. 
5. Przestrzeń Wolności Gospodarczej i Bezpieczeństwa w Europie i miejsce Polski w tej 
przestrzeni. 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
1. Historyczne aspekty prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej. 
2. Prawo gospodarcze w kontekście źródeł krajowych i unijnych. 
3. Spółki jako charakterystyczne podmioty prowadzące działalność gospodarczą-rodzaje spółek. 
4. Działalność gospodarcza - źródła finansowania w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej. 
5. Usługi świadczone w ogólnej strukturze gospodarczej w prawie UE. 

Literatura  
obowiązkowa 
 

Małecki M.  Prawo gospodarcze Polski i krajów unijnych: zarys wykładu. Bielsko-Biała 2012 
Barcz J., (red.), Prawo gospodarcze UE, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, 2011. 
Małecki M., Prawo gospodarcze Polski i krajów unijnych, WSA Bielsko-Biała, 2013. 

Literatura  
uzupełniająca 
 

• Gawlikowska-Hueckel KI., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska - od jednolitego rynku 
do Unii Walutowej, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004, 

• Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, 
SGH, Warszawa 2009. 

• Wolność gospodarcza, praca zbiorowa pod red. Z. Brodeckiego, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, 
Warszawa 2003 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Wykład problemowy, 
Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusje 
 

Pomoce dydaktyczne teksty źródłowe, prezentacja mulimedialna 

Projekt (o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną 
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Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Z teoretycznych sprawdzianów wiedzy (wg stosowanej punktacji):  
3.0 → 60-67%,  3.5 → 68-75%,  4.0 → 76-83%,  4.5 → 84-91%,  5.0 → 92 -100%,   
Za prezentację/instruktaż/referat: 3.0 → ogólne przedstawienie problemu z niewielkimi błędami; 
4.0 → ogólne przedstawienie problemu, poprawne pod względem merytorycznym i metodycznym;  
5.0 → wyczerpujące i bezbłędne przedstawienie problemu z praktycznych sprawdzianów 
umiejętności:3.0 → w prezentowanym zadaniu koryguje błędy po podpowiedzi nauczyciela oraz 
tłumaczy stosowane procedury w sposób ogólny i/lub po sugestiach nauczyciela uzupełniając 
wypowiedź;  3.5 → ocena pośrednia;4.0 → poprawnie prezentuje zadanie oraz tłumaczy 
stosowane procedury w sposób ogólny i/lub po sugestiach nauczyciela uzupełniając wypowiedź;    
4.5 → ocena pośrednia;  5.0 → bezbłędnie prezentuje zadanie, wyczerpująco tłumacząc 
stosowane procedury;   
Za udział w dyskusji: 3.0 → postawa bierna, ale wypowiedzi poprawne; 4.0 → postawa aktywna i 
poprawne wypowiedzi; 5.0 → postawa aktywna, poprawne wypowiedzi i wykazanie się 
znajomością szerszej literatury.   

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena zaliczeniowa na podstawie ocen cząstkowych: 
 
20% udział w dyskusji, 
20% prezentacja 
60% kolokwium 

Warunki zaliczenia Zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia przewidzianych w programie zajęć 
 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

Sylabus przedmiotu 
 

Kierunek studiów: Administracja 
Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: Komunikacja społeczna, mediacje i marketing publiczny 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W-10 

Ćw- 10 
  

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W - 5 

Ćw - 10 
  

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 
wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć Wykład, Ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

Celem zajęć jest  ugruntowanie i poszerzenie wiedzy studentów z zakresu podstawowych 
zagadnień komunikacji społecznej.  Zaznajomienie  z istotą mediacji w sferze publicznej. 
Poznanie ogólnych zasad prowadzenia mediacji oraz z znaczenia komunikacji werbalnej i 
niewerbalnej. Studenci nabywają ponadto umiejętność wykorzystania nowych narzędzi i technik 
komunikowania w administracji publicznej, kreowania wizerunku instytucji. 

Kod efektu 
kształcenia dla 

przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Zna i objaśnia rodzaje więzi i rządzące nimi prawidłowości występujące w relacjach 
międzyludzkich mających wpływ na kształtowanie się systemu podmiotów administracji 
publicznej 

KW_02 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako kulturowym podmiocie warunkującym prawidłowe 
funkcjonowanie struktur administracji publicznej 

Umiejętności 
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KU_01 Twórczo wykorzystuje wiedze teoretyczną do praktycznego opisu, analizy, interpretacji przyczyn 
i procesów konkretnych zjawisk społecznych determinujących relacje i współpracę administracji 
publicznej z otoczeniem politycznym, społecznym i gospodarczym 

KU_02 Opracowuje w języku polskim autorskie wystąpienia związane z zakresem przydzielonych 
obowiązków i wykonywanych zadań oraz potrafi je prezentować podczas narad służbowych, 
spotkań środowiskowych lub mediach lokalnych 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Rozumie specyfikę pracy zespołowej oraz potrafi przyjmować i realizować różne role w grupie 
poprzez współpracę z innymi jej członkami 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W05 - zabieranie głosu  w dyskusji 
- praca w grupie 
- zaliczenie pisemne obejmujące 
zagadnienia teoretyczne 

KW_02 K2P_W06 - wypowiedzi ustne 
- praca w grupie 
- zaliczenie pisemne obejmujące 
zagadnienia teoretyczne 

KU_01 K2P_U02 - aktywność w dyskusji 
- praca w zespole na ćwiczeniach 
- praktyczne zaliczenie ćwiczeń 
-  prezentacje zadanych prac 
- kolokwium 

KU_02 K2P_U13 - aktywność w dyskusji 
- praca w zespole na ćwiczeniach 
- praktyczne zaliczenie ćwiczeń 
-  prezentacje zadanych prac 
-kolokwium 

KK_01 K_K02 - udział w dyskusji na zajęciach i 
konsultacjach 
- kreatywność w pracy na ćwiczeniach 
- własne stanowiska i opinie 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład=10 
ćwiczenia= 10 
przygotowanie do ćwiczeń=16 
przygotowanie do wykładu=10 
przygotowanie do zaliczenia= 16 
realizacja zadań projektowych= 8 
e – learning=0 
zaliczenie/egzamin= 2 
inne(jakie)= konsultacje 3 
Razem: 75 
Liczba punktów ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 

Niestacjonarne 
wykład= 5 
ćwiczenia= 10 
przygotowanie  do ćwiczeń= 16 
przygotowanie   do  wykładu= 10 
przygotowanie  do zaliczenia= 21 
realizacja  zadań  projektowych= 8 
e – learning= 0 
zaliczenie/egzamin= 2 
inne(jakie)= konsultacje 3 
Razem: 75 
Liczba punktów ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,0 

Wymagania  wstępne 
 

W zakresie podstawowym: wiedza, umiejętności  i kompetencje społeczne z problematyki 
objętej przedmiotem. Podstawowa wiedza z zakresu komunikacji.  
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści  realizowane   na wykładach: 
Wykład 1: Komunikacja społeczna w podmiotach administracji publicznej – 2 godz. 
Zagadnienia:  

Poziomy i kierunki komunikacji w administracji publicznej 
Specyfika komunikacji na poziomie administracji samorządowej 
Sieć komunikacji w urzędach administracji publicznej  

Wykład 2: Mediacje w sferze publicznej – 2 godz. 
Zagadnienia 

67. Prawne, społeczne i psychologiczne uwarunkowania podejmowania mediacji w 
sferze publicznej.  

68. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych. 
Wykład 3: Istota mediacji  – 2 godz. 
Zagadnienia 

• Pojęcie mediacji 
• Cele i funkcje mediacji 
• Komunikacja w procesie mediacji 

Wykład 4: Zasady i standardy mediacji – 2 godz. 
Zagadnienia: 

64.  Zasady mediacji  
65.  Standardy prowadzenia mediacji 
66.  Rola i umiejętności mediatora 

Wykład 5: – Marketing  w administracji publicznej - 2 godz. 
Zagadnienia:  

33.  Orientacja marketingowa w jednostkach administracji publicznej 
34.  E-administracja w społeczeństwie informacyjnym 
35.  Public relations jako forma komunikowania się organizacji z otoczeniem 

Razem: 10 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
Ćwiczenie 1: Komunikacja społeczna – 1 godz. 
Zagadnienia:  

36.  Rola i znaczenie komunikacji społecznej  
37.  Komunikacja nastawiona na obsługę klienta - budowanie relacji klienta             z 

urzędnikiem 
Ćwiczenie 2: Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jako integralnych części 
procesu komunikacji – 1 godz. 
Zagadnienia:  

42.  Znaczenie języka - język jako podstawowy czynnik umożliwiający komunikację, 
język jako społeczna cecha wyróżniająca i określająca status społeczny, język jako 
narzędzie autoprezentacyjne 

43.  Rozumienie i znaczenie wypowiedzi – język prawny i prawniczy, praktyka 
rozumienia znaczenia słów i wypowiedzi 

Ćwiczenie 3: Przebieg postępowania mediacyjnego – 1 godz. 
Zagadnienia: 

32.  Modelowy przebieg mediacji według Moore’a 
33.  Wszczęcie postępowania mediacyjnego 
34.  Sesja mediacyjna 
Zakończenie postepowania mediacyjnego 

Ćwiczenie 4: Sporządzanie dokumentów w procesie mediacji – 1 godz. 
Zagadnienia:  

15. Techniki sporządzania dokumentów w procesie mediacji 
16. Praktyczne formalizowanie dokonanych  ustaleń  

Ćwiczenie 5: Komunikacja marketingowa – 1 godz. 
Zagadnienia: 

11. Wykorzystanie nowych narzędzi i technik komunikowania w administracji publicznej 
- wykorzystanie infolinii, budowa platformy komunikacji społecznej 

12. Nowoczesne kanały komunikacji - audiokonferencje, telekonferencje, kontakty 
online w czasie rzeczywistym 

Razem: 5 
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Literatura  
obowiązkowa 
 

23. Czarnawska M.,  Podstawy negocjacji i komunikacji. Wydawnictwo Wyższa Szkoła 
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Pułtusk 2003 

24. Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej. Wolters Kluwer Polska 
Sp. Z o.o., Warszawa 2009. 

25.  Kotler F., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wydawnictwo: Wharton School 
Publishing / Koźmiński, Warszawa 2007 

26. Śliwińska K., Pacut M., Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.  

Literatura  
uzupełniająca 

• Myśliwiec G. Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują profesjonaliści. 
Wydawnictwo Difin. Warszawa 2007. 

• Cialdini R.B. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Wydawnictwo GWP. 
Gdańsk 2012. 

• Szeremet P., Zastosowanie marketingu społecznego w realizacji zadań własnych 
administracji samorządu gminnego, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 
2012, nr 27 (735) 

• Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

Zajęcia w formie  bezpośredniej: 
- wykład konwersatoryjny 
- ćwiczenia: praca w grupach, analiza literatury 
- zajęcia praktyczne 
- konsultacje. 

Pomoce dydaktyczne prezentacja  multimedialna, podręczniki, sprzęt  elektroniczny 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Zaliczenie  z oceną 

Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Zaliczenie  ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywnego udziału w kolejnych spotkaniach 
oraz wywiązania się z zadań określonych na pierwszych ćwiczeniach przez prowadzącego, 
jak również pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego przeprowadzonego na zajęciach 
ćwiczeniowych. 
Każdorazowo jest sprawdzana frekwencja na ćwiczeniach. Nieusprawiedliwiona absencja na 
ćwiczeniach negatywnie wpływa na ocenę z ćwiczeń. Z kolei aktywność badana jest na 
bieżąco po każdych ćwiczeniach poprzez odnotowanie plusów za aktywność, które w 
ostatecznym rozrachunku dla osób, które otrzymały ich najwięcej mogą zostać zamienione na 
ocenę. 
 
Praca pisemna oceniana jest wg skali: 

• Student uzyskuje od 51-60% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy - 
ocena dostateczny (3,0). 

• Student uzyskuje od 61-70% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy - 
ocena  plus dostateczny (3,5). 

• Student uzyskuje od 71-80% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy- 
ocena dobry (4,0). 

• Student uzyskuje od 81-90% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy - 
ocena plus dobry (4,5). 

• Student uzyskuje od 91-100% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy - 
ocena bardzo dobry (5,0). 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze wszystkich form 
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu. 

Warunki zaliczenia Zaliczenie  z oceną 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
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Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa  
Przedmiot: Ochrona prawnokarna obrotu gospodarczego 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II III 
1 2 3 4 5 6 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W – 10 
Ćw - 10 

    

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W –10 
Ćw -5 

    

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

- zapoznanie z rolą prawa karnego w zapewnieniu ochrony obrotu gospodarczego przed 
zagrożeniami wynikającymi z przestępstw gospodarczych 
- przedstawienie, omówienie przepisów kodeksu karnego oraz innych ustaw zawierających 
przepisy karne, służących przeciwdziałaniu przestępstwom wymierzonym w szeroko 
rozumiany obrót gospodarczy 
- zapoznanie z rolą administracji rządowej i samorządowej, w obszarze zapobiegania 
przestępstwom i patologiami wymierzonym w prawidłowe funkcjonowanie obrotu 
gospodarczego w kraju  oraz ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Posiada poszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, szczególnie nauki administracji i 
prawo , wskazuje ich miejsce w systemie nauk społecznych i relacje do innych obszarów nauk 

KW_02 Wyjaśnia kluczowe pojęcia z dziedziny nauk społecznych, prawnych oraz ekonomicznych i 
rozumie istotę zachodzących między nimi powiązań występujących w zakresie stosowanym w 
sferze administrowania , zarządzania i prawa gospodarczego 

KW_03 Posiada ogólną wiedzę z różnych obszarów nauk, szczególnie w zakresie nauk prawnych i 
ekonomicznych o zasadach tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości w sferze działalności 
gospodarczej oraz innych formach działalności zarobkowej 

Umiejętności 

KU_01 Potrafi samodzielnie analizować oraz prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i 
zachodzące między nimi relacje, mające wpływ na zarządzanie strategiczne w administracji 
publicznej 

KU_02 Twórczo wykorzystuje wiedze teoretyczną do praktycznego analizowania i opisu przyczyn i 
procesów konkretnych zjawisk społecznych determinujące relacje administracji publicznej z 
otoczeniem społecznym, politycznym i gospodarczym 

KU_03 Proponuje własne rozwiązania dylematów i problemów występującej w działalności 
administracji publicznej i jej relacjach z otoczeniem z obszaru gospodarki w skali mikro i 
makroorganizacyjnej oraz przedstawia procedurę ich wdrażania. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji 
związanych z dynamiką zmian zachodzących współcześnie na poziomie krajowym i 
międzynarodowym oraz potrafi zachęcać do rozwoju inne osoby i organizować ich proces 
kształcenia 

KK_02 Ma świadomość nowatorskiego myślenia i działania w sposób racjonalny i przedsiębiorczy , 
dąży do włączenia się w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 
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KW_01 K2P_W01 - aktywność w dyskusji 
-zaliczenie pisemne 

KW_02 K2P_W02 - aktywność w dyskusji 
- zadania wykonywane na 
ćwiczeniach 
- zaliczenie pisemne 

KW_03 K2P_W09, K2P_W15 - aktywność w dyskusji 
- zadania wykonywane na 
ćwiczeniach 
- zaliczenie pisemne 

KU_01 K2P_U01 - udział w dyskusji 
- zadania wykonywane na 
ćwiczeniach 
- zaliczenie pisemne 

KU_02 K2P_U02, K2P_U03 - udział w dyskusji 
- praca w zespole 
- zaliczenie pisemne 

KU_03 K2P_U06 - dyskusja w grupie 
- zadania wykonywane na 
ćwiczeniach 
- zaliczenie pisemne 

KK_01 K2P_K01 - praca w zespole 
- zaangażowanie w dyskusji 
- zaliczenie pisemne 

KK_02 K2P_K05 - praca w zespole 
- zaangażowanie w dyskusji 
- zaliczenie pisemne 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 20 
przygotowanie do wykładu = 20 
przygotowanie do egzaminu = 12 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 3 
inne  (jakie) =  
RAZEM:75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 

Niestacjonarne 
 wykład = 10 
ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń = 25 
przygotowanie do wykładu = 20 
przygotowanie do egzaminu = 13 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (jakie) =  
RAZEM: 75  
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 

Wymagania  wstępne 
 

W zakresie podstawowym wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotów z 
zakresu Podstaw prawoznawstwa i Logiki prawniczej 



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Filia w Stalowej Woli. 
Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów poza siedzibą uczelni. 

 

 80 / 142   

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
- pojęcie obrotu gospodarczego 
- pojęcie przestępczości gospodarczej 
- zarys historii przestępczości gospodarczej 
- prawo karne gospodarcze – łącznie 1,5 godziny 
 
Przepisy prawa karnego wykorzystywane w ochronie obrotu gospodarczego o charakterze 
podstawowym: 
- nadużycie zaufania jako podstawowe przestępstwo menadżerskie (art. 296 kk) 
- oszustwo kapitałowe (art. 297 kk) 
- oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 kk) 
- pranie brudnych pieniędzy (art. 299 kk) 
- przestępstwa przeciwko wierzycielom (art. 300,301,302 kk) 
- przestępstwo lichwy (art. 304 kk)  
- utrudnianie przetargu publicznego (art. 305 kk) 
- klauzula odpowiedzialności zastępczej – odpowiedzialność zarządców (art. 308 kk) oraz 
uregulowania szczegółowe wymiaru kary za niektóre przestępstwa gospodarcze (art. 307, 
309 kk) 
- przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310,311,312 
kk) – łącznie 3,5 godziny 
 
Przepisy uzupełniające ochronę podstawową obrotu gospodarczego: 
- gospodarczy charakter niektórych przestępstw przeciwko mieniu (art. 278, 282, 284 kk) 
- oszustwa w obrocie gospodarczym (art. 286 § 1 kk) 
- ochrona dokumentacji działalności gospodarczej w prawie karnym (art. 303, 270 , 271 kk, 
przepisy kks, art. 77 i 79 ustawy o rachunkowości) 
- przepisy karne kodeksu spółek handlowych 
- przepisy prawa bankowego i o działalności ubezpieczeniowej (art. 171 pr. bank) 
- przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
- przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
- przepisy karne ustawy prawo własności przemysłowej 
- przepisy zabezpieczające prawidłowy tok postępowania upadłościowego 
- korupcja gospodarcza (art. 296a kk) – łącznie 3 godziny 
 
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary – 1/2 
godziny 
Wykroczenia gospodarcze – 1/2 godziny 
Zagadnienia piramid finansowych w aspekcie odpowiedzialności karnej – 1/2 godziny 
Zagadnienie krypto walut (walut wirtualnych) w świetle aktualnych regulacji prawa karnego 
– 1/2 godziny 

 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
Ogólny obraz przestępczości gospodarczej w mikro i makroskali – 2 godziny / 1 godzina 
Identyfikacja zagrożeń przestępstwami w obrocie gospodarczym – 2 godziny / 1 godzina 
Analiza wybranych elementów przeciwdziałających zagrożeniom w obrocie gospodarczym 
– 2 godziny / 1 godzina 
Problematyka wywiadowni gospodarczych – 2 godziny /  1 godzina 
Propozycje uszczelnienia dotychczasowej ochrony obrotu gospodarczego – 2 godziny / 1 
godzina 

Literatura  
obowiązkowa 
 

O. Górniok, Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2003 
O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994 
J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu. Warszawa 2005 

Literatura  
uzupełniająca 

Z. Kukuła, Poszukiwanie dowodów przestępstw gospodarczych. Warszawa 2013 
Z. Kukuła, Przestępstwa przeciwko dokumentom w obrocie gospodarczym. Zbiór orzeczeń 
Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Warszawa 2013 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

W formie bezpośredniej: 
- Wykład 
- Dyskusja 
- Praca w grupach 
- Analiza treści przepisów wraz z dyskusją 
- Konsultacje 

Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, podręczniki, teksty aktów prawnych, założenia do ćwiczeń 
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Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  - zaliczenie pisemne w formie testu wiedzy i opisanie 3 zadań sprawdzających umiejętności, 
- prace pisemne obejmujące zadania  wykonane podczas ćwiczeń. 

Oceny cząstkowe  
(formujące): 

- ocena aktywności w dyskusjach kierowanych i innych formach zajęć  dydaktycznych 
sprawdzających wiedzę i rozumienie teorii, umiejętności posługiwania się rzeczowymi 
argumentami rozwiązywania istotnych  problemów - stanowi 1/3 oceny zaliczeniowej z 
ćwiczeń. 
- ocena wykonania zadań praktycznych stanowi 2/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń i ustalana 
jest na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen otrzymanych oddzielnie za każde 
zrealizowane zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności posługiwania się nimi w praktyce; 
pod warunkiem obecności na wszystkich zajęciach ćwiczeniowych  lub zaliczenia tematyki 
ćwiczeń w razie usprawiedliwionej nieobecności. 
- ocena z zaliczenia pisemnego (pytania testowe, pytania otwarte) weryfikujące efekty 
kształcenia określone dla przedmiotu. 
Praca pisemna oceniana jest według skali: 
2,0 wynik < 51%max  i żadna poprawna odpowiedź na pytania otwarte 
3,0 wynik 51-60% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte 
3,5 wynik 61-70% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte 
4,0 wynik 71-80% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte 
4,5 wynik 81-90% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte 
5,0 wynik 91-100% max i trzy poprawne odpowiedzi na pytania otwarte 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się z 2/3 oceny uzyskanej z końcowego 
egzaminu pisemnego (pytania testowe do wyboru i pytania otwarte) obejmujące całość zajęć  
(wykładów i ćwiczeń), podstawowej literatury i aktów normatywnych oraz 1/3 oceny 
zaliczeniowej ćwiczeń i aktywności na zajęciach (udział w dyskusji, stosowanie rzetelnej 
dyskusji) 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze  wszystkich form 
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności  
i kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium, 

konw - konwersatorium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

 
Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa  
Przedmiot: Ruchy migracyjne a bezpieczeństwo w Europie 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W – 10 
Ćw. - 10 

  

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W - 10 
Ćw. - 5 

  

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw.  

Forma zajęć 
 

Wykład 
Ćwiczenia 
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Cele przedmiotu 
 

Poznanie cywilizacyjnych przepływów na tle zjawisk demograficznych XX i XXI wieku. Cel ten 
obejmuje zjawisko masowego uchodźstwa w Europie oraz podstaw prawnych wobec uchodźców..  

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
Wiedza 

KW_01 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako kulturowym podmiocie warunkującym prawidłowe 
funkcjonowanie struktur administracji publicznej. 

KW_02 Ma poszerzoną wiedzę o krajowym, unijnym i międzynarodowym systemie regulacji prawnych, 
konstytuujących i normujących funkcjonowanie struktur jednostek organizacyjnych administracji oraz 
zna ich zakres działania i prawne konsekwencje odpowiedzialności ich nieprzestrzegania, 
wykorzystuje tę wiedzę do rozwiązywania problemów w występujących praktycznym działaniu. 

KW_03 Posiada pogłębioną wiedzę na temat przyczyn, przebiegu i skutków zmieniających się uwarunkowań 
społecznych, ekonomicznych i politycznych oraz rządzących tymi zmianami prawidłowościach 
determinujących możliwości ich praktycznego zastosowania. 

Umiejętności 

KU_01 Potrafi samodzielnie analizować oraz prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i zachodzące 
między nimi relacje, mające wpływ na zarządzanie strategiczne w administracji publicznej. 

KU_02 Formułuje własne opinie na temat zjawisk społecznych oraz dobiera krytyczne metody, techniki ich 
analizy na potrzeby zarządzania strukturami administracji publicznej oraz ich zasobami ludzkimi i 
rzeczowymi w wymiarze krajowym i unijnym. 

KU_03 Konstruuje, opisuje, analizuje oraz weryfikuje proste problemy badawcze na podstawie właściwie 
prowadzonej analizy przyczyn procesów i zjawisk społecznych, których ustalenia konfrontuje ze 
standardami działalności jednostek organizacyjnych instytucji publicznych i zatrudnionych w nich 
pracowników administracyjnych z uwzględnieniem regulacji krajowych i UE. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Rozumie konieczność ciągłego poszerzania swej wiedzy, umiejętności i kompetencji, związaną z 
dynamiką zmian zachodzących w strukturach administracyjnych i zarządzaniu publicznym na 
poziomie krajowym i międzynarodowym oraz potrafi zachęcać do rozwoju inne osoby i organizować 
ich proces kształcenia. 

KK_02 Potrafi racjonalnie określić priorytetowe działania indywidualne i zespołowe konieczne do skutecznej 
realizacji zadań oraz dobrać adekwatne do zamierzonych celów instrumenty i metody ich 
wykorzystania.  

KK_03 Jest świadomy wagi poszanowania praw człowieka, przestrzegania porządku prawnego i norm etyki 
zawodowej w czasie realizowanych przez siebie lub zespołów zadań zgodnie z dobrem publicznym, 
interesem państwa i społeczności lokalnych. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 K2P_W06 69. Kolokwium 
KW_02 K2P_W10 70. Kolokwium 
KW_03 K2P_W12 71. Kolokwium 

KU_01 K2P_U01 72. Debata 

KU_02 K2P_U03 73. Projekt wraz z dyskusją 

KU_03 K2P_U04 74. Prezentacja  
KK_01 K2P_K01 75. Dyskusja 
KK_02 K2P_K03 76. Prezentacja  
KK_03 K2P_K04 77. Dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
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Stacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 15 
przygotowanie do wykładu = 10 
przygotowanie do egzaminu = 15 
realizacja zadań projektowych = 12 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 3 
inne  (jakie) =  
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1 

Niestacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń = 15 
przygotowanie do wykładu = 15 
przygotowanie do egzaminu = 15 
realizacja zadań projektowych = 12 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 3 
inne  (jakie) =  
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1 

Wymagania  wstępne  

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
1. Wielkie migracje ludności i ich związek z cyklami rozwoju cywilizacyjnego. 
2. Kwestie imigracji w Europie Zachodniej i Europie Środkowo-Wschodniej - wymiar historyczny, 
demograficzny, ekonomiczny i polityczny. 
3. Uchodźcy w unii Europejskiej - podstawy prawne polityki UE wobec uchodźców.  
4. Wymiar bezpieczeństwa Europy wobec masowego zjawiska uchodźctwa. 
5. Współczesne trendy migracji na świecie. 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
1. Analiza struktury wewnętrznej migracji i jej etapów. 
2. Charakterystyka przyczyn i obszaru współczesnego uchodźstwa. 
3. Szczegółowa analiza zasad prawnych obowiązujących w UE wobec uchodźców. 
4. Uchodźcy według danych UNHCR - analiza ilościowa i skali zjawiska. 
5. Rodzaje zagrożeń wynikających z masowego zjawiska uchodźstwa w Europie. 

Literatura  
obowiązkowa 
 

Wiek wielkich przemian, praca zbiorowa pod red. M. Dobroczyńskiego, A. Jasińskiej, Wyd. Adam 
Marszałek, Warszawa-Toruń, 2001. 

Olesiewicz I., Uchodźcy w Unii Europejskiej., Aspekty prawne i polityczne, Wyd. Branta, 
Bydgoszcz-Rzeszów, 2006. 

Kubitsky J., Psychologia migracji, Dilfin, Warszawa, 2012. 
Literatura  
uzupełniająca 

• Lach S., Łaszczuk A., Geografia bezpieczeństwa, Wyd. Akademia Obrony Narodowej, 
Warszawa, 2004. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Wykład problemowy, 
Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusje 

Pomoce dydaktyczne   teksty źródłowe, prezentacja multimedialna 

Projekt (o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Z teoretycznych sprawdzianów wiedzy (wg stosowanej punktacji):  
3.0 → 60-67%,  3.5 → 68-75%,  4.0 → 76-83%,  4.5 → 84-91%,  5.0 → 92 -100%,   
Za prezentację/instruktaż/referat: 3.0 → ogólne przedstawienie problemu z niewielkimi błędami; 
4.0 → ogólne przedstawienie problemu, poprawne pod względem merytorycznym i metodycznym;  
5.0 → wyczerpujące i bezbłędne przedstawienie problemu z praktycznych sprawdzianów 
umiejętności:3.0 → w prezentowanym zadaniu koryguje błędy po podpowiedzi nauczyciela oraz 
tłumaczy stosowane procedury w sposób ogólny i/lub po sugestiach nauczyciela uzupełniając 
wypowiedź;  3.5 → ocena pośrednia;4.0 → poprawnie prezentuje zadanie oraz tłumaczy 
stosowane procedury w sposób ogólny i/lub po sugestiach nauczyciela uzupełniając wypowiedź;    
4.5 → ocena pośrednia;  5.0 → bezbłędnie prezentuje zadanie, wyczerpująco tłumacząc 
stosowane procedury;   
Za udział w dyskusji: 3.0 → postawa bierna, ale wypowiedzi poprawne; 4.0 → postawa aktywna i 
poprawne wypowiedzi; 5.0 → postawa aktywna, poprawne wypowiedzi i wykazanie się 
znajomością szerszej literatury.   
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Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena zaliczeniowa na podstawie ocen cząstkowych: 
 
20% udział w dyskusji, 
20% prezentacja 
60% kolokwium 

Warunki zaliczenia Zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia przewidzianych w programie zajęć 
 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 
Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa  

Przedmiot: Lektorat języka obcego 
Profil kształcenia: profil praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 

Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
ćwiczenia (lektorat) 

 Ćw - 30 Ćw - 30  

Studia 
niestacjonarne 
ćwiczenia (lektorat) 

 Ćw - 20 Ćw - 20  

Punkty ECTS 4 

Koordynator 
przedmiotu 

  

Prowadzący 

wykład - 
lektorat  

Forma zajęć ćwiczenia (lektorat) 

Cele przedmiotu 

Celem lektoratu języka obcego na poziomie średniozaawansowanym jest: 
• zapoznanie studenta z podstawami komunikowania się w języku obcym 

umożliwiającymi porozumiewania się w sytuacjach dnia codziennego, 
• oraz sytuacjach związanych z życiem zawodowym. Doskonalenie i rozwijanie 

wszystkich sprawności językowych 
• umiejętność sformowania logicznych wypowiedzi, obrony 
• swojego punktu widzenia, zachowania się w typowych sytuacjach życia zawodowego 

(korespondencja urzędowa), 
• umiejętność adekwatnego zrozumienia poleceń i instrukcji.  
• rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, zdobywania wiedzy z zakresu 

objętego charakterem studiów w języku obcym 
 

 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                       Wiedza 

KW_01 Słuchacz posiada lingwistyczną wiedzę z zakresu procesów komunikowania się w codziennych 
sytuacjach z naciskiem na sytuacje zawodowe, jest świadomy prawidłowości i/lub zakłóceń w 
kontaktach interpersonalnych.  

KW_02 Wyjaśnia podstawowe pojęcia z dziedziny prawa, ekonomii i zarządzania 

     Umiejętności 

KU_01 Student zna słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na podejmowanie działań 

komunikacyjnych. Zna podstawowe słownictwo z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania oraz 

takie, które pozwoli mu poruszać się w środowisku uczelnianym i zawodowym. Zna struktury, 

pozwalające mu na łączenie wypowiedzi w klarowną i spójną całość. 

KU_02 Potrafi korzystać z języka specjalistycznego i przekazywać precyzyjnie i spójnie informacje. 
Potrafi również w sposób logiczny prowadzić argumentację ze swoimi interlokutorami. 

KU_03 Jest w stanie pracować w grupie jako uczestnik i zarządzający zespołem. Potrafi przyjmować, 
ale i wyznaczać zadania zmierzające do realizacji celów zawodowych.. 
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 Kompetencje społeczne 

KK_01 Jest świadomy swojej wiedzy, oraz konieczności jej ciągłego pogłębiania zarówno w obszarze 
działań zawodowych, jak i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać rzetelnej oceny swoich 
kompetencji i wskazać na kierunki własnego samorozwoju. 

KK_02 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W01 67.  aktywność podczas zajęć 
lektoratowych 
68.  wygłoszenie referatu 

KW_02 K2P_W02; K_W03 69.  zaangażowanie w dyskusji 
70.  zaliczenie pisemne  

KU_01 K2P_U09; K_U12 71.  zaliczenie pisemne 
KU_02 K2P_U13; K_U14;  72.  zaangażowanie w dyskusji 

73.  umiejętność pracy w grupie 
KU_03 K2P_U12; K2P_U13 74.  aktywność podczas zajęć 

75.  praca w grupie  
KK_01 K2P_K04; K2P_K07 76.  ocena wypowiedzi ustnych 

KK_02 K2P_K03; K2P_K04 77.  zaangażowanie w pracy 
grupowej 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 0 
ćwiczenia (lektorat) = 60 
przygotowanie do lektoratu = 15 
przygotowanie do egzaminu = 10 
realizacja zadań projektowych i referat  = 10 
zaliczenie/egzamin = 5 
RAZEM: 100 
Liczba punktów  ECTS: 4 

Niestacjonarne 
wykład = 0 
ćwiczenia (lektorat) = 40 
przygotowanie do lektoratu = 30 
przygotowanie do egzaminu = 10 
realizacja zadań projektowych i referat  = 15 
zaliczenie/egzamin = 5 
RAZEM: 100 
Liczba punktów  ECTS: 4 

Wymagania  wstępne Założona została komunikacyjna znajomość języka obcego na poziomie B1/B2 
Treści przedmiotu 
(lektorat) 

Treści leksykalne  
Elementy słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów 
Pozostałe treści obejmują życie codzienne, kulturę, zjawiska społeczne oraz znane problemy 
współczesnego świata i są zgodne z sylabusem obowiązujących podręczników dla poziomu 
B1/ B2.  
 
Treści gramatyczne:  
Zgodne z sylabusem podręczników przewidzianych dla poziomu B2 i zgodne z wymaganiami 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.  
Funkcje językowe:  
Zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu B2 i pozwalające studentom na płynne 
porozumiewanie się w języku obcym, branie czynnego udziału w dyskusjach, debatach, 
polemizowanie i wypracowywanie rozwiązań kompromisowych, wyrażanie emocji oraz 
wyrażanie swoich opinii, argumentowanie i formułowanie swojego punktu widzenia w formie 
ustnej jak i pisemnej.  

Literatura 
Obowiązkowa 

Literatura zależna od obranego języka obcego 

Literatura 
uzupełniająca 

 

Metody nauczania 
 

W formie bezpośredniej: 
dyskusja 
praca w grupach 
mini prezentacja multimedialna lub inna (referat) 
konsultacje 
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Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, odtwarzacz CD, podręcznik, Internet 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 
 

brak 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  78. Kolokwium zaliczeniowe pisemne w formie testu wiedzy i umiejętności, 

79. Egzamin pisemny 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocena dostateczna (3,0) 
1. Słuchacz wykazuje kłopoty ze zrozumieniem trudniejszych i dłuższych wypowiedzi, 
rozumie natomiast wypowiedzi proste i krótkie. 2. Słuchacz rozumie reguły gramatyczne ale 
nie zawsze umie je wykorzystać i zastosować w ćwiczeniach. 3. W wypowiedziach ustnych 
ucznia brakuje gramatycznej, leksykalnej i fonetycznej poprawności i płynności, ale są one 
komunikatywne, ich treść jest zrozumiała. 4. Słuchacz potrafi napisać różnego typu 
wypracowania, jednakże użyty w nich język utrudnia zrozumienie; w wypowiedziach tych nie 
zachowane są wymogi formalne. 5. Słuchacz potrafi udzielać tylko krótkich wypowiedzi, nie 
potrafi natomiast sformułować wypowiedzi dłuższych wyczerpujących temat. 6. Słuchacz 
rozwiązuje proste zadania gramatyczne i leksykalne, a zadania testowe zawierają dosyć 
dużą ilość błedów (co najmniej 50% + 1 p. poprawnych odpowiedzi) 
Ocena plus dostateczna (3,5) 
Wymagania jak wyżej wraz z elementami wymagań koniecznymi na ocenę bardzo dobrą 
(4,0) 
Ocena dobra (4,0) 
1. Słuchacz wykazuje ogólne zrozumienie poleceń i komentarzy wypowiadanych przez 
lektora. 2. Słuchacz potrafi sformułować wypowiedz spontaniczna, która nie zawiera 
poważnych błędów gramatycznych i słownikowych. 3. Słuchacz rozwiązuje poprawnie 
zadania testowe ( co najmniej 75% + 1p. poprawnych odpowiedzi). 4. Słuchacz posiada na 
tyle duży zasób słownictwa, ze potrafi przekazać treść wypowiedzi zrozumiale i poprawnie. 
Ocena plus dobra (4,5) 
Wymagania jak wyżej wraz z elementami wymagań koniecznymi na ocenę bardzo dobrą (5) 
Ocena bardzo dobra (5) 
1. Słuchacz opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie. 2. 
Słuchacz wykazuje bardzo dobry stopień rozumienia języka mówionego polecenia, pytania, 
komentarze lektora. 3. Słuchacz potrafi samodzielnie poprawnie konstruowanymi zdaniami 
udzielać odpowiedzi, wypowiadać sie na dany temat ( w formie ustnej i pisemnej przy użyciu 
różnych form wypowiedzi zachowując wymagania formalne i używając odpowiedniego 
słownictwa i nie popełniając poważnych błędów, które uniemożliwiałyby zrozumienie), podjąć 
rozmowę oraz reagować w różnych sytuacjach życiowych. 4. Słuchacz opanował w pełni 
wymagany zakres materiału gramatycznego i leksykalnego, potrafi prawidłowo rozwiązywać 
zadania testowe ( co najmniej 90% + 1p. poprawnych odpowiedzi). 5. Słuchacz posługuje sie 
poznanymi wiadomościami gramatycznymi w 
wypowiedziach spontanicznych i jest aktywny na zajęciach. 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Zaliczenie na podstawie: testów ze słownictwa po każdym temacie 40%,  
2 testów z rozumienia tekstu czytanego 40%,  
2 streszczeń samodzielnie przeczytanych tekstów z czasopism lub literatury 20%. 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze wszystkich form 
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji określonych dla przedmiotu. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 

Przedmiot: Praktyka zawodowa 
Profil kształcenia: profil praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
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Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 1 miesiąc (75h) 1 miesiąc (75h) 1 miesiąc (75h) 

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 1 miesiąc (75h) 1 miesiąc (75h) 1 miesiąc (75h) 

Punkty ECTS 9 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Praktyka 

Cele praktyki 
 

Celem praktyk zawodowych jest poszerzenie wiedzy z zakresy funkcjonowania administracji, 
stosowania prawa i zarządzania publicznego zdobytej na studiach oraz rozwijanie umiejętności 
jej wykorzystania w przyszłym potencjalnym środowisku zawodowym. 
Wprowadzenie w strukturę organizacyjną oraz w specyfikę funkcjonowania środowiska 
zawodowego w instytucjach administracji publicznej, urzędach oraz innych podmiotach 
administrujących. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
Wiedza 

KW_01 Zna struktury organizacyjne i stanowiskową jednostki, w której odbywa praktykę 

KW_02 Zna zasady zarządzania jednostką organizacyjną miejsca praktyki 

KW_03 
Zna zasady ogólnymi zasadami przepływu informacji, obiegu i archiwizowania dokumentów w 
jednostce przyjmującej 

Umiejętności 

KU_01 
Potrafi praktycznie korzystać z aktów prawnych i innych dokumentów regulujących 
funkcjonowanie jednostki przyjmującej i potrafi sporządzać protokoły lub innego dokumenty 
urzędowe charakterystyczne dla jednostki przyjmującej 

KU_02 
Potrafi przygotować propozycje pism i projektów aktów administracyjnych w sprawach 
należących do zakresu działania podmiotu miejsca praktyki 

Kompetencje społeczne 

KK_01 
Potrafi pracować w grupach, zespołach stałych i doraźnych, realizujących określone zadania z 
zakresu administracji  

KK_02 
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób właściwy i profesjonalny, potrafi uzupełnić 
zdobytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną  

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W01 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

KW_02   K2P_W05, K2P_W08 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

KW_03 K2P_W12 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

KU_01 K2P_U02 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

KU_02 K2P_U04, K2P_U11 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

KK_01 K2P_K01, K2P_K02 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

KK_02 K2P_K04, K2P_K05 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

Nakład pracy studenta w godzinach dydaktycznych 
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Stacjonarne 
wykład = 0 
ćwiczenia = 0 
przygotowanie do ćwiczeń = 0 
przygotowanie do wykładu = 0 
przygotowanie do egzaminu = 0 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 0 
inne  (jakie) = 0  
praktyka zawodowa: 
II semestr = 1 miesiąc (75h)                                                                 
III semestr = 1 miesiąc (75h)                                                            
IV semestr = 1 miesiąc (75h) 

RAZEM: 225 
Liczba punktów  ECTS: 9 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 9 
 

 
Niestacjonarne 
wykład = 0 
ćwiczenia = 0 
przygotowanie do ćwiczeń = 0 
przygotowanie do wykładu = 0 
przygotowanie do egzaminu = 0 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 0 
inne  (jakie) = 0  
praktyka zawodowa: 
II semestr = 1 miesiąc (75h)                                                                 
III semestr = 1 miesiąc (75h)                                                            
IV semestr = 1 miesiąc (75h) 

RAZEM: 225 
Liczba punktów  ECTS: 9 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 9 
 

Wymagania wstępne Zakończony I semestr studiów 
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Treści przedmiotu 
( z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

80. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w II semestrze: 

81. wzbogacić wiedzę na temat organizacji i podstaw prawnych biurowości oraz zasad i 

procedur sporządzania dokumentacji w jednostce miejsca praktyki, 

82. kształtować umiejętności związane z rejestrowaniem pism i dokumentów wpływają-cych 

i wysyłanych przez jednostkę przyjmującą, 

83. uczestniczyć w czynnościach związanych z prowadzeniem rejestru spraw, 

segregowaniem i archiwizowaniem dokumentacji spraw załatwionych, 

84. asystować w czynnościach administracyjnych i innych czynnościach pracowniczych 

wymagających pisemnego udokumentowania lub innego dokumentu słuzbowego, 

85. wykonywać inne zadania i czynności techniczno-organizacyjne uznane przez opie-kuna 

praktykanta jednostki przyjmującej za istotne z punktu widzenia działalności podmiotu 

miejsca praktyki. 

86. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w III semestrze: 
poszerzyć wiedzę na temat procedury postępowania administracyjnego i oceny for-malnej 

ich poprawności w sprawach zakończonych – typowych dla podmiotu miejsca praktyki, 

wskazanych przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej, 
rozwijać umiejętności wykonywania czynności procesowych w ramach postępowania 

administracyjnego oraz w postępowaniach w sprawach wydawania zaświadczeń, oraz 

innych czynnościach administracyjnych, 
kształtować umiejętności projektowania rozwiązań prostych stanów faktycznych w sprawach 

zleconych przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej i pod jego nadzorem, 
pogłębić wiedzę na temat organizacji, funkcjonowania i zakresu działania organów 

kolegialnych jednostki miejsca praktyki, 
brać udział w charakterze obserwatora w pracach komisji i zespołów pracowniczych 

(eksperckich, doradczych, opiniodawczych) funkcjonujących w jednostce przyjmującej. 

87. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w VI semestrze: 

88. rozwijać umiejętności analizowania postępowań administracyjnych i podejmowanych 

rozstrzygnięć w sprawach wskazanych przez opiekuna praktykanta jednostki 

przyjmującej, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i rodzaju czynności po-

dejmowanych przez strony postępowania i organ prowadzący postępowanie, 

89. przygotować zlecone przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej propozycje 

pism i projektów aktów administracyjnych w sprawach należących do zakresu dzia-łania 

podmiotu miejsca praktyki, 

90. samodzielnie wykonać konkretne czynności administracyjne oraz przygotować projekt 

dotyczący rozstrzygnięć końcowych postępowań w sprawach przedstawionych przez 

opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej, 

91. samodzielnie przygotować projekt przepisów prawa wewnętrznego (zakładowego) lub 

aktów prawa miejscowego, zleconych przez opiekuna praktykanta typowych dla 

jednostki przyjmującej. 
 

 

Literatura 
Obowiązkowa 
 

Literatura 
uzupełniająca 

 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej  
i e-learning) 

 

Pomoce dydaktyczne  

Projekt (o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 
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Forma zaliczenia:  Zaliczenie na ocenę 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocena wystawiona przez opiekuna praktykanta w jednostce przyjmującej. 
Ocena wystawiona przez wydziałowego opiekuna praktyk. 
 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena stanowi średnią arytmetyczną z wystawionych ocen 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia jest odbycie praktyki w określonym w regulaminie wymiarze godzin 
oraz przedstawienie obowiązkowej dokumentacji: 
• Dzienni praktyki. 
• Opinia jednostki przyjmującej o studencie realizującym praktykę. 
• Zaświadczenie jednostki przyjmującej o odbyciu praktyki.  

 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 
Specjalność: Administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II  

1 2 3 4   

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W. – 25 
Ćw – 20 

    

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 
W – 15 
Ćw – 20 

    

Punkty ECTS 5 

Koordynator 
przedmiotu 

 
 

Prowadzący 
wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Wykłady, ćwiczenia, prezentacje multimedialne. 

Cele przedmiotu 
 

Nabycie przez Studenta zasadniczej wiedzy teoretycznej z zakresu postępowania 
administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Nabycie umiejętności interpretacji 
przepisów prawa i ich stosowania. 
Zapoznanie się z systemem i instytucjami postępowania administracyjnego oraz 
sądowoadministracyjnego. 
Przedstawienie przebiegu postępowania administracyjnego, administracyjnego postępowania 
egzekucyjnego oraz postępowania ądowoadministracyjnego. 
Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zagadnień związanych z wykładnią regulacji 
prawnej dotyczącej postępowania administracyjnego (z uwzględnieniem administracyjnego 
postępowania egzekucyjnego) i sądowoadministracyjnego. 
Opanowanie przez studenta wiedzy w zakresie zasad oraz instytucji procesowych 
postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
Wiedza 

KW_01 Umiejscawia postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w nauce administracji i 
prawie administracyjnym. 

KW_02 Wyjaśnia podstawowe pojęcia, funkcje i zasady postępowania administracyjnego oraz 
sądowoadministracyjnego. 

KW_03 Charakteryzuje i identyfikuje instytucje procesowe oraz rozumie ich rolę w procesie 
jurysdykcyjnym  
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Umiejętności 

KU_01 Zna i posługuje się w praktyce normami i regułami prawnymi w zakresie procedury 
administracyjnej oraz sądowoadministracyjnej. 
 

KU_02 Redaguje pisma i akty administracyjne w procesie administrowania, z uwzględnieniem 
właściwej terminologii prawnej oraz zasad techniki biurowej.  

KU_03 Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne na stanowisku 
pracownika administracyjnego w instytucjach publicznych. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Dostrzega znaczenie poprawności relacji organ – strona oraz koniczności kształtowania 
pozytywnego wizerunku administracji i budowania zaufania obywatela do administracji i prawa. 

KK_02 Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, uzupełniania wiedzy oraz 
doskonalenia umiejętności praktycznych warunkujących efektywne i praworządne działania 
administracji. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W01, K2P_W02, K2P_W03, K2P_W05, 
K2P_W06 

Kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin 

KW_02 K2P_W02, K2P_W03, K2P_W04 Kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin 

KW_03 K2P_W02, K2P_W03, K2P_W05, Dyskusja, ćwiczenia, egzamin 

KU_01 K2P_U02, K2P_U06, K2P_U08, Dyskusja, ćwiczenia , egzamin 

KU_02 K2P_U 02, K2P_U06, K2P_U10, K2P_U11 Dyskusja, ćwiczenia, egzamin 

KU_03 K2P_U02, K2P_U06, K2P_U10, K2P_U11 Dyskusja, ćwiczenia, egzamin 

KK_01 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 Dyskusja, ćwiczenia, egzamin 

KK_02 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 Dyskusja, egzamin 

 
Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 

 

Stacjonarne 
wykład = 25 
ćwiczenia = 20 
przygotowanie do ćwiczeń = 30 
przygotowanie do wykładu =10 
przygotowanie do egzaminu = 30 
realizacja zadań projektowych =10 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 10 
konwersatoria = 
 konsultacje =   
 
RAZEM: 125 
Liczba punktów ECTS: 5  
w tym w ramach zajęć praktycznych:   

Niestacjonarne 
wykład = 20 
ćwiczenia = 15 
przygotowanie do ćwiczeń = 35 
przygotowanie do wykładu = 10 
przygotowanie do egzaminu = 30 
realizacja zadań projektowych = 5 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 10 
 konwersatoria= 
konsultacje= 
 
RAZEM: 125 
Liczba punktów ECTS: 5 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 

Wymagania  wstępne 
 

Znajomość podstaw prawoznawstwa, nauki administracji, zasad prawa administracyjnego, 
prawnych form działania administracji oraz struktury administracji publicznej w Polsce. 
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
 
I. Administracyjne postępowanie jurysdykcyjne.  

1. Pojęcie postępowania jurysdykcyjnego, jego cel i istota.  

2. Przedmiot postępowania jurysdykcyjnego. Pojęcie indywidualnej sprawy administracyjnej. 
Mechanizm stosowania prawa w sprawach administracyjnych.  

3. Organy prowadzące postępowanie. Rodzaje organów. Pojęcie administracji publicznej w 
znaczeniu ustrojowym i funkcjonalnym. Właściwość organów i sposoby jej określania. 
Wyłączenie pracownika organu oraz wyłączenie organu.  

4. Współdziałanie organów.  

5. Strona.  

a) Istota legitymacji procesowej - interes prawny.  

b) Pojęcie strony. Wielopodmiotowość. 

c) Podmioty na prawach strony. Udział prokuratora w postępowaniu.  

6. Zasady ogólne postępowania. Gwarancje realizacji.  

7. Doręczenia. Wezwania. Terminy i instytucja przywrócenia terminu. Pełnomocnictwa. 

8. Przebieg postępowania przed organem I instancji.  

9. Wszczęcie postępowania.  

10. Terminy załatwiania spraw. Bezczynność organu. Gwarancje terminowego załatwiania 
spraw - zażalenie.  

11. Zawieszenie postępowania, jego formy i konsekwencje.  

12. Dowody i przebieg postępowania dowodowego.  

13. Rozprawa administracyjna.  

14. Determinanty (motywy) decyzji administracyjnej.  

15. Decyzja administracyjna.  

16. Postanowienia administracyjne i ich rodzaje.  

17. Ugoda w postępowaniu administracyjnym.  

18. Administracyjny tok instancji.  

19. Uchylanie i zmiana ostatecznych decyzji niewadliwych. Zasada ochrony praw nabytych.  

20. Wadliwość decyzji administracyjnych. Kategorie wad.  

21. Wznowienie postępowania administracyjnego.  

22. Nieważność decyzji administracyjnej  

23. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej. 

24. Skargi i wnioski. 

25. Wydawanie zaświadczeń.  

II.  Postępowanie sądowoadministracyjne.  

1. Geneza i rozwój sądownictwa administracyjnego. Modele sądowej kontroli administracji.  

2. Źródła prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym w polskim systemie prawnym.  

3. Miejsce sądów administracyjnych w systemie organów państwa  

- prawo do sądu w ujęciu konwencyjnym i konstytucyjnym,  

- organy wymiaru sprawiedliwości w Konstytucji RP i podział zadań. 

4. Przesłanki dopuszczalności drogi sądowej. 

5. Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia 

6. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego. 

7. Czynności procesowe. 

8. Postępowanie przed sądem I instancji . 

9. Mechanizm orzekania przez sądy administracyjne. 

10. Orzeczenia sądowe. 

11. Zaskarżanie orzeczeń sądowych – środki odwoławcze: 

- skarga kasacyjna 
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Literatura  
obowiązkowa 
 

1. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne. Warszawa 2012. 

2. M. SzubiakowskiPostępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne 
i przed sądami administracyjnymi. Warszawa 2012. 

3. W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne. 
Warszawa 2013. 

4. B. Adamiak, J. Borkowski. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 
Warszawa 2015. 

5. E.. Maj, Postępowanie administracyjne a postępowanie podatkowe. Bielsko-Biała 
2013. 

6. S. Babiarz, Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce. Warszawa 2015. 

7. T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, A. Krawiec, M. Kamiński, T. Kiełkowski, 
Postępowanie administracyjne, wyd. 3, Warszawa 2017.  

8. T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie 
sądowoadministracyjne, wyd. 8, Warszawa 2017.  

Literatura  
uzupełniająca 

1.  Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2017. 
2.  Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, PWN Warszawa 1989. 
3.  Filipek J., Założenia strukturalne postępowania sądowadministracyjnego, KSP 1984. 
4. Wróbel A., Jaśkowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2017. 
5.  Łaszczyca G., Marzysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2013. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

Zajęcia w formie bezpośredniej: 
1.Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, 
2. Wykład konwersatoryjny, 
3. Dyskusja kierowana, 
4. Ćwiczenia, 
5. Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, 
6 Konsultacje. 

Pomoce dydaktyczne Prezentacje multimedialne, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

 
 
 
 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  - egzamin pisemny w formie opisowej 
- prace pisemne zaliczeniowe w ramach ćwiczeń (kolokwium/a) 

Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ćwiczenia: 
- ocena aktywności w dyskusjach kierowanych, rozwiązywaniu kazusów i innych zajęć 
dydaktycznych sprawdzających wiedzę i rozumienie teorii (30% oceny) 
- ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwiów (70% oceny) 
 
Wykład: 
- ocena z pisemnego egzaminu oceniana według skali: 
          - 2,0 wynik < 51 % max 
          - 3,0 wynik 51 – 60 % max 
          - 3,5 wynik 61 – 70 % max 
          - 4,0 wynik 71 – 80 % max 
          - 4,5 wynik 81 – 90 % max 
          - 5,0 wynik 91 – 100 % max. 
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Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa zaliczenia przedmiotu składa się z w 80% z oceny uzyskanej z końcowego 
egzaminu pisemnego obejmującego całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń. 
 
Ocena końcowa według skali: 
- średnia 3,0 – 3,24 – daje wynik 3 
- średnia 3,25 – 3,74 daje wynik 3,5 
- średnia 3,75- 4,24 daje wynik 4 
- średnia 4,25 – 4,74 daje wynik 4,5 
- średnia powyżej 4,75 daje wynik 5 
 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form 
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności 
oraz kompetencji społecznych określonego przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do 
egzaminu końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: Praktyka zawodowa 
Profil kształcenia: profil praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 

Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 1 miesiąc (75h) 1 miesiąc (75h) 1 miesiąc (75h) 

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 1 miesiąc (75h) 1 miesiąc (75h) 1 miesiąc (75h) 

Punkty ECTS 9 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Praktyka 

Cele praktyki 
 

Celem praktyk zawodowych jest poszerzenie wiedzy z zakresy funkcjonowania administracji, 
stosowania prawa i zarządzania publicznego zdobytej na studiach oraz rozwijanie umiejętności 
jej wykorzystania w przyszłym potencjalnym środowisku zawodowym. 
Wprowadzenie w strukturę organizacyjną oraz w specyfikę funkcjonowania środowiska 
zawodowego w instytucjach administracji publicznej, urzędach oraz innych podmiotach 
administrujących. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
Wiedza 

KW_01 Zna struktury organizacyjne i stanowiskową jednostki, w której odbywa praktykę 

KW_02 Zna zasady zarządzania jednostką organizacyjną miejsca praktyki 

KW_03 
Zna zasady ogólnymi zasadami przepływu informacji, obiegu i archiwizowania dokumentów w 
jednostce przyjmującej 

Umiejętności 

KU_01 
Potrafi praktycznie korzystać z aktów prawnych i innych dokumentów regulujących 
funkcjonowanie jednostki przyjmującej i potrafi sporządzać protokoły lub innego dokumenty 
urzędowe charakterystyczne dla jednostki przyjmującej 

KU_02 
Potrafi przygotować propozycje pism i projektów aktów administracyjnych w sprawach 
należących do zakresu działania podmiotu miejsca praktyki 

Kompetencje społeczne 
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KK_01 
Potrafi pracować w grupach, zespołach stałych i doraźnych, realizujących określone zadania z 
zakresu administracji  

KK_02 
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób właściwy i profesjonalny, potrafi uzupełnić 
zdobytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną  

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W01 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

KW_02   K2P_W05, K2P_W08 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

KW_03 K2P_W12 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

KU_01 K2P_U02 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

KU_02 K2P_U04, K2P_U11 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

KK_01 K2P_K01, K2P_K02 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

KK_02 K2P_K04, K2P_K05 - rozmowa ewaluacyjna,                     - 
zaliczenie z oceną. 

Nakład pracy studenta w godzinach dydaktycznych 
 

 
Stacjonarne 
wykład = 0 
ćwiczenia = 0 
przygotowanie do ćwiczeń = 0 
przygotowanie do wykładu = 0 
przygotowanie do egzaminu = 0 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 0 
inne  (jakie) = 0  
praktyka zawodowa: 
II semestr = 1 miesiąc (75h)                                                                 
III semestr = 1 miesiąc (75h)                                                            
IV semestr = 1 miesiąc (75h) 

RAZEM: 225 
Liczba punktów  ECTS: 9 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 9 
 

 
Niestacjonarne 
wykład = 0 
ćwiczenia = 0 
przygotowanie do ćwiczeń = 0 
przygotowanie do wykładu = 0 
przygotowanie do egzaminu = 0 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 0 
inne  (jakie) = 0  
praktyka zawodowa: 
II semestr = 1 miesiąc (75h)                                                                 
III semestr = 1 miesiąc (75h)                                                            
IV semestr = 1 miesiąc (75h) 

RAZEM: 225 
Liczba punktów  ECTS: 9 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 9 
 

Wymagania wstępne Zakończony I semestr studiów 
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Treści przedmiotu 
( z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

9. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w II semestrze: 

10. wzbogacić wiedzę na temat organizacji i podstaw prawnych biurowości oraz zasad i 

procedur sporządzania dokumentacji w jednostce miejsca praktyki, 

11. kształtować umiejętności związane z rejestrowaniem pism i dokumentów wpływają-cych 

i wysyłanych przez jednostkę przyjmującą, 

12. uczestniczyć w czynnościach związanych z prowadzeniem rejestru spraw, 

segregowaniem i archiwizowaniem dokumentacji spraw załatwionych, 

13. asystować w czynnościach administracyjnych i innych czynnościach pracowniczych 

wymagających pisemnego udokumentowania lub innego dokumentu słuzbowego, 

14. wykonywać inne zadania i czynności techniczno-organizacyjne uznane przez opie-kuna 

praktykanta jednostki przyjmującej za istotne z punktu widzenia działalności podmiotu 

miejsca praktyki. 

15. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w III semestrze: 
poszerzyć wiedzę na temat procedury postępowania administracyjnego i oceny for-malnej 

ich poprawności w sprawach zakończonych – typowych dla podmiotu miejsca praktyki, 

wskazanych przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej, 
rozwijać umiejętności wykonywania czynności procesowych w ramach postępowania 

administracyjnego oraz w postępowaniach w sprawach wydawania zaświadczeń, oraz 

innych czynnościach administracyjnych, 
kształtować umiejętności projektowania rozwiązań prostych stanów faktycznych w sprawach 

zleconych przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej i pod jego nadzorem, 
pogłębić wiedzę na temat organizacji, funkcjonowania i zakresu działania organów 

kolegialnych jednostki miejsca praktyki, 
brać udział w charakterze obserwatora w pracach komisji i zespołów pracowniczych 

(eksperckich, doradczych, opiniodawczych) funkcjonujących w jednostce przyjmującej. 

16. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w VI semestrze: 

17. rozwijać umiejętności analizowania postępowań administracyjnych i podejmowanych 

rozstrzygnięć w sprawach wskazanych przez opiekuna praktykanta jednostki 

przyjmującej, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i rodzaju czynności po-

dejmowanych przez strony postępowania i organ prowadzący postępowanie, 

18. przygotować zlecone przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej propozycje 

pism i projektów aktów administracyjnych w sprawach należących do zakresu dzia-łania 

podmiotu miejsca praktyki, 

19. samodzielnie wykonać konkretne czynności administracyjne oraz przygotować projekt 

dotyczący rozstrzygnięć końcowych postępowań w sprawach przedstawionych przez 

opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej, 

20. samodzielnie przygotować projekt przepisów prawa wewnętrznego (zakładowego) lub 

aktów prawa miejscowego, zleconych przez opiekuna praktykanta typowych dla 

jednostki przyjmującej. 
 

 

Literatura 
Obowiązkowa 
 

Literatura 
uzupełniająca 

 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej  
i e-learning) 

 

Pomoce dydaktyczne  

Projekt (o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 
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Forma zaliczenia:  Zaliczenie na ocenę 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocena wystawiona przez opiekuna praktykanta w jednostce przyjmującej. 
Ocena wystawiona przez wydziałowego opiekuna praktyk. 
 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena stanowi średnią arytmetyczną z wystawionych ocen 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia jest odbycie praktyki w określonym w regulaminie wymiarze godzin 
oraz przedstawienie obowiązkowej dokumentacji: 
• Dzienni praktyki. 
• Opinia jednostki przyjmującej o studencie realizującym praktykę. 
• Zaświadczenie jednostki przyjmującej o odbyciu praktyki.  

 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

 
Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: Seminarium dyplomowe 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 30 30 30 

Studia niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

 15 20 20 

Punkty ECTS 13 

Koordynator 
przedmiotu 

dr Antoni Osierda 

Prowadzący 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros. według wyboru tematyki seminarium 

Forma zajęć seminarium 

Cele przedmiotu  

Kod efektu 
kształcenia dla 

przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
Wiedza 

KW_01 Posługuje się terminologią używaną w obszarze nauk społecznych, prezentuje jej źródła oraz 
zna możliwości ich  zastosowania w obrębie pokrewnych dziedzin i  dyscyplin naukowych. 

KW_02 Posiada wiedzę na temat metodologii badań społecznych, zna typowe metody badań i analiz 
systemu administrowania, opisuje metody, techniki i narzędzia pozyskiwania danych do 
prowadzenia badań struktur społecznych oraz procesów w nich zachodzących. 

KW_03 Charakteryzuje w kontekście różnych zajęć teoretycznych metody i narzędzia analizy norm 
prawnych, reguł organizacyjnych, zawodowych i kulturowych ustalających prawidłowości 
wpływające na administrowanie strukturami i sprawami publicznymi. 

Umiejętności 

KU_01 Projektuje i prowadzi badania zjawisk społecznych, analizuje, opisuje i interpretuje ich wyniki                 
(z wykorzystaniem ICT), oraz konfrontuje ze standardami działania podmiotów 
administrujących  w wymiarze krajowym i UE. 

KU_02 Przetwarza teksty, wykorzystuje arkusze kalkulacyjne, korzysta z baz danych, posługuje się 
grafiką prezentacyjną, korzysta z usług w sieciach informatycznych, pozyskuje i przetwarza 
informacje, fachowo opracowuje dokumentacje stosowaną w tym zakresie. 
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KU_03 Posługuje się systemami normatywnymi i etycznymi oraz ocenia skuteczność i przydatność ich 
stosowania w praktyce rozwiązywania konkretnych dylematów i problemów występujących                    
w działalności administracji publicznej. 

KU_04 Prezentuje własne poglądy, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście 
wybranych perspektyw teoretycznych i doświadczeń wynikających z działalności 
administrowania. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w procesach badawczych. 

KK_02 Chętnie uczestniczy w pracy zespołowej, ma świadomość przestrzegania porządku prawnego                   
i odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań, rozumie konieczność nowatorskiego 
myślenia oraz racjonalnego i etycznego zachowania. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W01, K2P_W02 • dyskusja, debata, analiza 
rozdziałów 

KW_02 K2P_W04, K2P_W09 78.  dyskusja, debata, analiza 
rozdziałów 

KW_03 K2P_W11 36.  dyskusja, debata, analiza 
rozdziałów 

KU_01 K2P_U01, K2P_U03, K2P_U04 38.  dyskusja, prezentacja 
rozdziałów 

KU_02 K2P_U09, K2P_U10, K2P_U11 39.  dyskusja, prezentacja 
rozdziałów 

KU_03 K2P_U06, K2P_U07, K2P_U08 44.  dyskusja, analiza 
rozdziałów 

KU_04 K2P_U09 45.  dyskusja, analiza 
rozdziałów 

KK_01 K2P_K04 46.  dyskusja, analiza 
rozdziałów 

KK_02 K2P_K02, K2P_K04, K2P_K07 47.  dyskusja, analiza 
rozdziałów 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 

Stacjonarne 
wykład = 0 
seminarium = 90 
przygotowanie do seminarium = 35 
przygotowanie do wykładu = 0 
przygotowanie do egzaminu = 0 
realizacja zadań projektowych = 135 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 0 
inne  (jakie) przygotowanie koncepcji badań, ich 
przeprowadzenie, interpretacja i opracowanie                       
wyników = 65 
RAZEM: 325 
Liczba punktów ECTS:  13 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 13                                                                                                                                                                      

Niestacjonarne 
wykład = 0 
seminarium = 55 
przygotowanie do seminarium = 40 
przygotowanie do wykładu = 0 
przygotowanie do egzaminu = 0 
realizacja zadań projektowych = 150 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 0 
inne  (jakie) przygotowanie koncepcji badań, ich 
przeprowadzenie, interpretacja i opracowanie                       
wyników = 80 
RAZEM: 325 
Liczba punktów ECTS:  13 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 13                                                                                                                                                                      

Wymagania  wstępne  
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia / 
sem., pros.) 

Treści realizowane na seminarium: 
1. Zapoznanie z ustawowymi i uczelnianymi przepisami prawnymi określającymi zasady 
dyplomowania i wymogi formalne prac magisterskich. 
2. Debata nad podstawowymi problemami praktyki funkcjonowania administracji publicznej i 
podmiotów niepublicznych. 
3. Wybór i uzasadnienie tematyki pracy, określenie problemu i metodologii badań, synteza 
ustaleń i wniosków końcowych. 
4. Układ oraz struktura pracy i poszczególnych rozdziałów, spis treści, wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie, bibliografia. 
5. Dyskusja na temat literatury przedmiotu i źródła pozyskania danych. 
6. Aparat formalny i sposoby argumentacji, plagiat, parametry redakcyjne (akapity, przypisy, 
cytaty), wykaz bibliografii i aktów normatywnych, źródła internetowe, wykaz tabel, wykresów, 
rysunków, schematów. 
7. Studium przypadku jako metoda badań. 
8. Harmonogram ukończenia poszczególnych części (fragmentów) pracy i przedłożenia jej do 
konsultacji promotorowi. 
9. Samodzielna praca nad tekstem pracy-konspekt, zajęcia praktyczne. 
10. Prezentacja i dyskusja nad kolejnymi rozdziałami (częściami) pracy. 
 

Literatura  
obowiązkowa 
 

Zasady pisania pracy magisterskiej. Materiały dydaktyczne do celów dydaktycznych, 

Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, 2011. 

Literatura  
uzupełniająca 

21. A.N.Oppenheim; Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004, 

Wydawnictwo Zysk i S- ka. 

22. J.Sztumski ;Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995, „Śląsk”. 

23. M.Węglińska; Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997, Impuls. 

24. A.Pudło; Prace magisterskie i licencjackie; wskazówki dla studentów, Warszawa, 

2007, wyd. Prawnicze Lexis Nexis. 
Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

Zajęcia bezpośrednie: 
wykład instruktażowy, dyskusja, debata, konsultacje, studium przypadku, zajęcia praktyczne, 
uczenie wspomagane komputerem. 
 
E-learning: 

Pomoce dydaktyczne Programy komputerowe. 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Projekt i realizacja pracy dyplomowej magisterskiej. 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma i warunki 
zaliczenia:  

Seminarium- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności i aktywności na zajęciach 
seminaryjnych, oceny cząstkowej określonej w harmonogramie otrzymywanej w trakcie 
semestru za wykonane prace studenta. 

Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Zaliczenie seminarium (OZ) jest ustalone na podstawie : średniej arytmetycznej ocen                      
z wykonanych prac (waga 1/3) i aktywności ( udział    w dyskusjach – waga 2/3).          

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Składnikami oceny końcowej (OK.) jest ocena z przygotowanej pracy wystawiona przez 
promotora    i recenzenta. 

Warunki zaliczenia Obecność, aktywność, systematyczne i terminowe złożenie pracy. Warunkiem zaliczenia 
przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej (co najmniej dostatecznej) z wszystkich form 
weryfikacji efektów kształcenia w zakresie przedmiotu. 

*W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, sem- seminarium dyplomowe, pros- proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 
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Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa  

przedmiot:  Historia myśli ustrojowej i społecznej 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
W - 25 
Ćw - 20 

 

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
W - 15 
Ćw - 15 

 

Punkty ECTS 5 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 
wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Wykład, konwersatorium 

Cele przedmiotu 
 

Przybliżenie najważniejszych doktryn polityczno-prawnych w perspektywie historycznej oraz 
ewolucji tychże. 
 

Kod efektu 
kształcenia dla 

przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
Wiedza 

KW_01 Wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu myśli ustrojowej i społecznej. 

KW_02 Charakteryzuje najważniejsze koncepcje ustrojowo-społeczne. 

KW_03 Prezentuje ewolucję doktryn ustrojowo-społecznych. 

Umiejętności 

KU_01 Korzystając z wiedzy na temat doktryn ustrojowo-społecznych analizuje zjawiska wpływające 
na relacje administracji publicznej z otoczeniem politycznym, społecznym i gospodarczym. 

KU_02 Odwołując się do wybranych doktryn ustrojowo-społecznych proponuje rozwiązania problemów 
występujących w działalności administracji publicznej i jej relacjach z otoczeniem.  

Kompetencje społeczne 

KK_01 Jest świadomy wagi poszanowania praw człowieka i porządku prawnego, jako że odrzuca 
postulaty ideologii antydemokratycznych. 

KK_02 Krytycznie odnosi się do postulatów ideologii skrajnych oraz proponuje alternatywne 
rozwiązania problemów. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W02 Egzamin, esej problemowy 

KW_02 K2P_W01 Egzamin, esej problemowy 

KW_03 K2P_W13 Egzamin, esej problemowy 

KU_01 K2P_U02 Dyskusja, esej problemowy 

KU_02 K2P_U08 Dyskusja, esej problemowy 

KK_01 K2P_K04 Dyskusja 

KK_02 K2P_K06 Dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
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Stacjonarne 
wykład = 25 
ćwiczenia = 20 
przygotowanie do ćwiczeń = 15 
przygotowanie do wykładu = 20 
przygotowanie do egzaminu = 43 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (jakie) = 0 
RAZEM: 125 
Liczba punktów  ECTS: 5 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1 

Niestacjonarne 
wykład = 15 
ćwiczenia = 15 
przygotowanie do ćwiczeń = 35 
przygotowanie do wykładu = 8 
przygotowanie do egzaminu = 25 
realizacja zadań projektowych = 25 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (jakie) = 0 
RAZEM: 125 
Liczba punktów  ECTS: 5 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 3 

Wymagania  wstępne 
 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu socjologii organizacji oraz ustroju 
politycznego państwa. 

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
25. Zagadnienia wprowadzające - wprowadzenie pojęć: idea, doktryna, teoria, 

ideologia, program polityczny. 1h stacjonarne / 1h niestacjonarne 

26. Myśl ustrojowa i społeczna w starożytności: od monarchii despotycznych do 

myśli starożytnego Rzymu - 3h stacjonarne / 1h niestacjonarne 

27. Myśl ustrojowa i społeczna wczesnego chrześcijaństwa i średniowiecza - 4h 

stacjonarne / 3h niestacjonarne 

28. Myśl ustrojowa i społeczna późnego średniowiecza i renesansu - 4h stacjonarne 

/ 3h niestacjonarne 

29. Od monarchii stanowej do Johna Locke’a - nowożytna myśl ustrojowa i 

społeczna - 4h stacjonarne / 3h niestacjonarne 

30. Oświeceniowe spojrzenie na ustrój i społeczeństwo - 4h stacjonarne / 4h 

niestacjonarne 

31. Myśl ustrojowa i społeczna XIX wieku - 5h stacjonarne / 5h niestacjonarne 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
Wielki kryzys, demokracja, autorytaryzm i totalitaryzm - specyfika okresu 

międzywojennego - 8h stacjonarne / 6h niestacjonarne 
Myśl ustrojowa i społeczna po II wojnie światowej - 10h stacjonarne / 7h niestacjonarne 
Zaliczenie ćwiczeń - 2h stacjonarne / 2h niestacjonarne 

 

Literatura  
obowiązkowa 
 

P. Borecki: Historia ustroju i prawa polskiego : testy i kazusy. Warszawa 2012. 
M. Kallas: Historia ustroju Polski. Warszawa 2006. 
M. Sczaniecki: Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa 2009. 
P. Sarnecki: Ustroje konstytucyjne państw współczesnych. Warszawa 2013. 
I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Warszawa 2009. 
H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2007. 

Literatura  
uzupełniająca 

W. Bernacki et al. (red.), Historia myśli politycznej. Antologia tekstów, Kraków 2000. 
K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia Doktryn Politycznych i Prawnych, Poznań 2004. 
J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 2009. 
K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz (red.), Doktryny polityczne XIX i XX wieku, Kraków 
2000. 
W. Kozub-Ciembroniewicz, B. Szlachta, A. Citkowska-Kimla, M. Kiwior-Filo, Współczesne 
doktryny polityczne i prawne. Twórcy idei, teksty źródłowe, interpretacje. Podręcznik 
akademicki, Kraków 2012. 
S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2007. 
J.Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2012. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

Zajęcia bezpośrednie: 
Wykład problemowy, analiza tekstów, dyskusja. 
 
E-learning: 
Nie dotyczy 
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Pomoce dydaktyczne Prezentacje multimedialne, teksty dla studentów. 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Nie dotyczy 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Egzamin ustny. 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Oceny cząstkowe: ocena aktywnego udziału w dyskusjach (OA), ocena z eseju 
problemowego (OE) przygotowanego na wybrany temat z zakresu myśli ustrojowej i 
społecznej. 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa (OK) będzie średnią ważoną ocen uzyskanych z ćwiczeń i egzaminu 
ustnego (OU). Ocena z ćwiczeń (OC) jest średnią arytmetyczną ocen formujących  
( OC=(OA+OE)/2 ). Ocena końcowa obliczona zostanie w oparciu o wzór: 
OK=2/3xOU+1/3xOC 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Jest ona warunkiem 
dopuszczenia do egzaminu ustnego. Egzamin ustny obejmuje swoim zakresem zagadnienia 
przedstawione podczas ćwiczeń i wykładów. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa  

Przedmiot:  Ekonomika zarządzania w administracji 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
w-25 
ćw-15 

 

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
w-15 
ćw-15 

 

Punkty ECTS 5 

Koordynator 
przedmiotu 

  

Prowadzący 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  
Forma zajęć 
 

Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

32. Uzyskanie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć i terminologii niezbędnych do 

rozumienia ekonomiki jakości, klasyfikacji metod optymalizacji kosztów jakości, oraz 

skutków ekonomicznych osiągania wymaganego poziomu jakości 

33. Nabycie umiejętności identyfikacji kosztów jakości, sporządzania analizy kosztów 

jakości w organizacji, rozpoznania ich wpływu na wyniki ekonomiczne                              

i doskonalenie jakości zarządzania 

34. Wdrożenie do myślenia o konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy na temat 

doskonalenia jakości zarządzania i wykorzystania jej w praktyce działalności 

administracji publicznej 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
 

                                                    Wiedza 
 

KW_01 Posiada wiedzę na temat obszarów funkcjonalnych organizacji, wyjaśnia kluczowe pojęcia            
z tej dziedziny oraz zna podstawowe relacje zachodzące pomiędzy tymi obszarami                        
w zakresie stosowanym w sferze administrowania i zarządzania publicznego. 
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KW_02 Wymienia i opisuje metody badań i analiz w wybranych obszarach działalności organizacji            
w tym jakości produktów i usług świadczonych przez podmioty administrujące. 

KW_03 Charakteryzuje istotę i znaczenie wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach 
działalności organizacji (podmiotów administracyjnych) w tym standardy rachunkowości, 
znormalizowanych systemów zarządzania, normy pracy. 

KW_04 
 

Zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne metody ilościowe a także narzędzia 
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych. 

Umiejętności 
 

KU_01 Posiada podstawowe umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych 
zjawisk i procesów zachodzących w strukturach administracji z wykorzystaniem ujęć 
teoretycznych. 

KU_02 Potrafi formułować i analizować problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych 
sytuacji występujących w działalności organizacji podmiotów administrujących. 

KU_03 Stosuje i ocenia przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu oraz analizy działalności 
organizacji administrujących i jej otoczenia. 

KU_04 Dokonuje analizy oraz prognozowania zmian wybranych wielkości i mierników osiągnięć 
organizacji informatycznych w procesach decyzyjnych. 

Kompetencje społeczne 
 

KK_01 Posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych programów i projektów 
społecznych, ma świadomość ich oddziaływania na podejmowane decyzje. 

KK_02 Rozumie specyfikę pracy zespołowej i poprawnie komunikuje się z innymi ludźmi w miejscu 
pracy i poza nim oraz przekazuje swoją wiedzę swoim współpracownikom. 

KK_03 Wykazuje kompetencje perswazji i negocjowania, zawierania kompromisu z nastawieniem na 
osiągnięcie wspólnego celu. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W02 79.  zaangażowanie w 

dyskusji 

80.  prezentacja referatu 

81.  egzamin pisemny 

KW_02 K2P_W04,  K2P_W06 37.  praca w zespole 

połączona z dyskusją 

38.  egzamin pisemny 

KW_03 K2P_W02 39.  praca z tekstem 

40.  analiza kazusów 

41.  dyskusja 

KW_04 
 

K2P_W09 42.  praca indywidualna 

połączona z prezentacją 

ustaleń i dyskusją  

KU_01 K2P_U01, K2P_U02, K2P_U05 40.  praca zespołowa 

połączona z ustnym 

referowaniem 

wylosowanego zadania 

41.  kolokwium 

KU_02 K2P_U03, K2P_U04 42.  praca pisemna w grupie 

połączona z prezentacją                

i dyskusją 

43.  kolokwium 

KU_03 K2P_U08 44.  wypowiedzi ustne 

45.  praca zespołowa 

46.  aktywność w dyskusji 
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KU_04 K2P_U09 47.  praca zespołowa pisemna 

48.  prezentacja połączona                

z dyskusją 

49.  kolokwium 

KK_01 K2P_K05 48.  prezentacja własnych 

opinii, poglądów i 

stanowiska na wybrane 

tematy 

49.  debata 

KK_02 K2P_K02 50.  prezentacja własnych 

opinii, poglądów i 

stanowiska na wybrane 

tematy 

51.  debata 

KK_03 K2P_K03 52.  prezentacja własnych 

opinii, poglądów i 

stanowiska na wybrane 

tematy 

53.  debata 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 25 
ćwiczenia = 15 
przygotowanie do ćwiczeń = 20 
przygotowanie do wykładu = 15 
przygotowanie do egzaminu =  
realizacja zadań praktycznych = 10 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 5 
inne  (jakie) = konsultacje - 5 
RAZEM: 125 
Liczba punktów  ECTS: 5 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,7  
 

Niestacjonarne 
wykład = 15 
ćwiczenia = 15 
przygotowanie do ćwiczeń = 30 
przygotowanie do wykładu = 15 
przygotowanie do egzaminu = 30 
realizacja zadań praktycznych = 10  
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 5 
inne  (jakie) = konsultacje - 5  
RAZEM: 125 
Liczba punktów  ECTS: 5 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,8 
 

Wymagania  wstępne 
 

Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. 
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
 
1.Podstawowe pojęcia ekonomiki jakości.                                                                                                             
2.Konsekwencje ekonomiczne jakości produktów dla organizacji i gospodarki.                              
3.Społeczne koszty jakości.                                                                                                                   
4.Koszty jakości w TQM i normach ISO.                                                                                                                                                                                                                                     
5.Identyfikacja kosztów jakości w organizacji , ich ewidencja.                                             
6.Rachunek kosztów jakości i ich wpływ na wyniki ekonomiczne organizacji.                      
7.Opracowywanie procedury rachunku kosztów jakości w organizacji.                                                  
8.Optymalizacja kosztów jakości przez organizacje. 
9.Optymalizacja jakości nabywanych dóbr przez konsumenta (użytkownika). 
10.Mierniki kosztów jakości. 
11.Wskaźniki jakości. 
12.Wpływ poziomu jakości zarządzania i wartości organizacji. 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
 
1.Wprowadzenie do kosztów jakości. 
2.Rachunek kosztów jakości. 
3.Identyfikacja i ewidencja kosztów jakości. 
4.Analiza i ocena kosztów jakości. 
5.Wskaźniki i mierniki kosztów jakości. 
6.Sprawozdawczość z zakresu kosztów jakości. 
7.Programy poprawy jakości i redukcji kosztów jakości. 
8.Procedura rachunku kosztów jakości na przykładzie wybranej organizacji. 
9.Opracowanie pełnej procedury rachunku kosztów jakości w organizacji.                                                                                           

Literatura  
obowiązkowa 
 

Prezentacja wykładu i zalecane aktualne artykuły przekazane studentom drogą 

elektroniczną. 
Koszty i korzyści wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwach,                        

Praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, wyd. II poszerzone, Klub PF ISO 9000,                  

Warszawa 1992. 

Literatura  
uzupełniająca 

• Zarządzanie jakością, praca zbiorowa pod red. Naukową Tadeusza Wawaka, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011. 

• Z. Zymonik, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej , Wrocław 2002. 

• Norma BS 6143. 

• A. Kister , Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2005. 

• M. Kujawa – Ciechan, Rachunek kosztów jakości, Oficyna ekonomiczna,                    

Kraków 2005. 

• Elżbieta Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000. 

• Problemy Jakości- miesięcznik. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

wykład problemowy 
prezentacja multimedialna 
dyskusja / praca w grupach i praca indywidualna (ćwiczenia praktyczne) studium przypadku 
 
E-learning: 

Pomoce dydaktyczne Rzutniki i programy multimedialne, materiały dydaktyczne do ćwiczeń, prezentacje 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Egzamin pisemny, zaliczenie z oceną wszystkich zrealizowanych ćwiczeń. 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocena z egzaminu pisemnego obejmujący wiedzę z wykładów i literatury podstawowej oraz 
ocena z ćwiczeń ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich wykonanych 
prac indywidualnych i grupowych. 
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Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena zaliczenia końcowego składa się z 80% oceny uzyskanej z egzaminu pisemnego 
obejmującego całość zajęć wykładowych, wiedzy podstawowej oraz oceny zaliczeniowej 
ćwiczeń i aktywności na zajęciach. 

Warunki zaliczenia Pozytywna ocena z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 
Specjalność: Administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 

Przedmiot: BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
W-25 
Ćw-10 

 

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
W-15 
Ćw-10 

 

Punkty ECTS 4 

Koordynator 
przedmiotu 

 
 

Prowadzący 
wykład  

 

ćw./lab/ sem./pros.  
 

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

Studenci uzyskają niezbędną wiedze z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych 
osobowych oraz zdobędą umiejętności postępowania z dokumentami zawierającymi dane 
osobowe. 
Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu prawa do ochrony danych osobowych w szczególności 

danych wrażliwych oraz zapoznają się z procedurą ich przetwarzania, zagrożeniami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi wykonywanych czynności w ramach posiadanych zbiorów 

danych osobowych. Zdobędą też wiedzę związąną z odpowiedzialnością za postępowanie 
niezgodne z przepisami prawa w obszarze ochrony danych osobowych. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
Wiedza 

KW_01 Opisuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu administracji i prawa, stosowane w 
dziedzinie ochrony danych osobowych i informacji , rozumie jej sposoby zastosowania. 

KW_02 Charakteryzuje funkcjonowanie struktur instytucji społecznych i prawnych oraz relacje między 
nimi. Definiuje funkcjonowanie administracji publicznej oraz jej zadania, w obszarze ochrony 
danych osobowych i informacji . 

KW_03 Rozpoznaje i tłumaczy zasady i procesy zmianstosowania prawa w administracji publicznej, 
dotyczące dziedziny ochrony danych osobowych i informacji oraz jest w stanie wskazać ich 
podłoże.  

Umiejętności 

KU_01  Analizuje, ocenia i proponuje podstawowe rozwiązania teoretyczne i praktyczne z zakresu 
administracji i prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych i informacji . 

KU_02 Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystać w praktyce posiadaną znajomość rozwiązań 
prawnych, wykorzystywać orzecznictwo sądowe stosowane w instytucjach administracji z 
zakresu ochrony danych osobowych i informacji .  

KU_03 Posiada umiejętność konstruowania podstawowych pism i dokumentów posiadających w treści 
dane osobowe i informacje. 

Kompetencje społeczne 
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KK_01 Dąży do konieczności uzupełniania i rozwijania swojej wiedzy, a także doskonalenia 
umiejętności w procesie ciągłego rozwoju zawodowego. 

KK_02 Zachowuje otwartość w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i wykazuje 
zrozumienie dla różnych standardów i rozwiązań prawnych. 

KK_03 Wykazuje kreatywność i odpowiedzialność w przygotowywaniu projektów, dotyczących 
uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem administracji. 

Kod efektu 
kształcenia dla  
przedmiotu 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W01 ćwiczenia, egzamin 

KW_02 K2P_W02 dyskusja, konwersatorium, egzamin 

KW_03 K2P_W03 dyskusja, konwersatorium, egzamin 

KU_01 K2P_U01 dyskusja, konwersatorium , egzamin 

KU_02 K2P_U02 dyskusja, konwersatorium, egzamin 

KU_03 K2P_U03 dyskusja, konwersatorium, egzamin 

KK_01 K2P_K01 konwersatorium, egzamin 

KK_02 K2P_K02 dyskusja, egzamin 

KK_03 K2P_K03 dyskusja, egzamin 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 

Niestacjonarne 
wykład =25  
ćwiczenia =10  
przygotowanie do ćwiczeń = 45 
przygotowanie do wykładu = 5 
przygotowanie do egzaminu = 13 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 2 
konwersatoria= 0 
konsultacje= 0 
RAZEM: 100 
Liczba punktów ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2,2 

Niestacjonarne 
wykład =15  
ćwiczenia =10  
przygotowanie do ćwiczeń = 45 
przygotowanie do wykładu = 5 
przygotowanie do egzaminu = 18  
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 2 
konwersatoria= 0 
konsultacje= 0 
RAZEM: 100 
Liczba punktów ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2,2 

Wymagania  wstępne Podstawowa wiedza dotycząca kompetencji podmiotów administracji rządowej 
 i samorządowej w zakresie  

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
1. Podstawowe pojęcia ustawowe i ich znaczenie, cykl życia informacji 1.1. Zakres pojęć: 
informacje niejawne, rękojmią zachowania tajemnicy, dokument niejawny, siec 
teleinformatyczna, 1.2. Rodzaje i zakres informacji 2. Źródła i dostęp do informacji . .1. 
Procedury dopuszczające do informacji  w administracji.. 
2.2. Zasady udostępniania dokumentów zawierających informacje  . 2.3. Organizacja 
ochrony informacji 2.4. Rodzaje dokumentów . 2.5. Zasady odpowiedzialności karnej, 
dyscyplinarnej i służbowej za ujawnienie informacji i danych osobowych. 
3. Prawo o ochronie danych osobowych. 3.1. Dane osobowe i ich podział 
 3.2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i jego zadania 3.3. 
Przetwarzanie danych osobowych (wyjątki zezwalające na przetwarzanie danych), dane 
wrażliwe. 3.4. Administrator danych osobowych.  
4. Zasady ochrony danych osobowych. 4.1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą, 
tryb korzystania z tych praw oraz obowiązki kierownika jednostki w tym zakresie. 4.2. 
Zabezpieczenie danych osobowych 4.3. Zasady rejestracji zbiorów danych osobowych. 
5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych .    5.1. Zakres 
odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane osobowe, odpowiedzialność 
odszkodowawcza ( cywilna ), karna, porządkową i administracyjna. 
 

Treści realizowane w ramach konwersatoriów: 
1. Sporządzanie dokumentów urzędowych z zaznaczaniem w  nich treści danych osobowych 
( danych wrażliwych).  
2. Sporządzanie i oznaczanie materiałów niejawnych z uwzględnieniem zawartości treści 
wynikającej z  ustawy  odpowiednimi klauzulami tajności. 
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Literatura  
obowiązkowa 
 

35. Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem 
ubezpieczeń społecznych : stan obecny i perspektywy zmian, red. nauk. Teresa Wyka, 
Arleta Nerka. Warszawa 2012 

36. D. Adamski - Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii 
Europejskiej. Warszawa 2011 

37. S. Hoc - Karnoprawna ochrona informacji. Opole 2012. 
38. G. Rydlewski i in. - Udzielanie informacji przez administrację publiczną : (teoria i 

praktyka). Warszawa  2012 
39. Jedruszczak , B. Nowakowski — System kontroli GIODO i ochrona informacji 

niejawnych , X, 2011,C.H. Beck. 
40. I. Stankowska — Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz , X, 2010, : 

Lexis Nexis Polska. 
41. A. Gałach, S.Hoc, A Jędruszczak, k. Kędzierska, P.Kowalik, A. Kuszel,             M. 

Kuźma, R. Marek, B.Nowakowski- Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w 
sektorze publicznym. Wydawnictwo C.H. Beck W-wa 2015.  

42. P. Barta, P.Litwiński- Ustawa o ochronie danych osobowych- komentarz 3 
wydanie. Wydawnictwo C.H.Beck. W-wa 2015 r. 

43. Ustawa o ochronie danych osobowych. 
44. Ustawa o ochronie informacji niejawnych. 

Literatura  
uzupełniająca 

1.J. Barta , P. Fajgielski , R. Markiewicz — Ochrona danych osobowych. Komentarz , 2011 r. 
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska 
 2.S. Hoc — Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz , 2010 r. Wydawnictwo: 
Lexis Nexis Polska 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Zajęcia bezpośrednie: 
1.Wykłady 
2. Konwersatoria. 
3. Prezentacje multimedialne 
 4. Dyskusja 

Pomoce dydaktyczne Prezentacje multimedialne 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Projekt dokumentów urzędowych dotyczących zarówno danych osobowych, jak i innych 
informacji. 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Zaliczenie ustne. 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocenę cząstkową stanowić będzie aktywny udział w dyskusjach kierowanych przy 
stosowaniu zasady rzetelnej dyskusji (OA) oraz jako druga będzie ocena z aktywnego 
udziału w konwersatoriach (OK) w stosunku 1/3 do 2/3. 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa (OK.) będzie średnią arytmetyczną ocen cząstkowych (1/3OA+2/3OK) 
dodaną do oceny z egzaminu ustnego(OU) podzielona przez 2, według 
wzoru:1/3OA+2/3OK=X  X+OU=Y:2=OK. 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie pozytywnej oceny z udział w dyskusjach 
kierowanych przy stosowaniu zasady rzetelnej dyskusji oraz ocena z aktywnego udziału w 
konwersatoriach, która dopuszcza do przystąpienia do egzaminu ustnego (obejmującego 
wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury) i uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
Kierunek studiów: Administracja 
Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 

Przedmiot: PRAWO PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia  
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
W – 15  
Ćw. – 5  
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Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
W – 10  
Ćw. –5  

 

Punkty ECTS 3  

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 
wykład  

ćw.  

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

54.  zapoznanie studentów z normami prawa pracy obowiązującymi w Unii Europejskiej 
oraz prawa krajowego w zakresie objętym regulacjami unijnymi; 

55.  przygotowanie studentów do samodzielnego stosowania prawa pracy w wyżej 
wskazanym zakresie, wykształcenie umiejętności interpretacji norm tego prawa oraz 
umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów prawnych. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
    Wiedza 

KW_01 
Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu prawa pracy w UE, źródła tego prawa i zakres jego 
stosowania. 

Umiejętności 

KU_01 Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi z zakresu prawa pracy w UE. 

KU_02 
Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu prawa pracy w UE i wykorzystywać do tego celu 
poglądy doktryny, tezy z piśmiennictwa oraz orzecznictwo, w szczególności do rozstrzygania 
konkretnych przypadków. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 
Ma świadomość konieczności uzupełniania i rozwijania swojej wiedzy, a także dokonywania oceny 
swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności w związku ze stale zmieniającym się prawem. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 
K2P_W02 
K2P_W03 
K2P_W04 

43.  egzamin pisemny 

KU_01 
K2P_U01 
K2P_U02 

44.  projekt grupowy 

45.  aktywność na zajęciach 

KU_02 
K2P_U10 
K2P_U11 

46.  projekt grupowy 

47.  aktywność na zajęciach 

KK_01 K2P_K02 
48.  projekt grupowy 

49.  dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład =  15h 
ćwiczenia =  5h 
przygotowanie do ćwiczeń =  25h 
studiowanie literatury = 5h 
przygotowanie do egzaminu =  8h 
realizacja zadań projektowych = 10h 
e-learning =  
zaliczenie/egzamin =   2h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) = 5h  
RAZEM:              75h 
Liczba punktów  ECTS: 3 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 pkt 

Niestacjonarne 
wykład =  10h 
ćwiczenia =  5h 
przygotowanie do ćwiczeń =  30h 
studiowanie literatury = 5h 
przygotowanie do egzaminu =  8h 
realizacja zadań projektowych = 10h 
e-learning =  
zaliczenie/egzamin =   2h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) = 5h   
RAZEM:              75h 
Liczba punktów  ECTS: 3 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 pkt 
 

Wymagania wstępne Znajomość zasad logicznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków.  
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
• Międzynarodowa regulacja prawa pracy 
• Wspólnotowa regulacja prawa pracy w prawie pierwotnym i wtórnym 
• Niedyskryminacja w prawie pracy, w tym równe traktowanie kobiet i mężczyzn 
• Praca atypowa 
• Czas pracy 
• Urlopy rodzicielskie 
• Urlopy wypoczynkowe 
• Ochrona macierzyństwa 
• Ochrona praw pracowników młodocianych 
• Zwolnienia grupowe 
• Ochrona roszczeń pracowniczych w przypadkach niewypłacalności pracodawcy 
• Udokumentowanie stosunku pracy 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
Warunki pracy a polityka informowania i konsultowania pracowników 
Europejska polityka społeczna w wymiarze praw pracowniczych 
Włączenie społeczne a cele strategii optymalizacji rynku pracy 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości a prawo pracy 
Zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny a prawo pracy w UE 

Literatura  
obowiązkowa 

35.  Europejskie prawo pracy, praca zbiorowa, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015. 

Literatura  
uzupełniająca 

50.  A. M. Świątkowski, Europejskie prawo pracy, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Wykład: 
82.  z zastosowaniem nowoczesnych metod (prezentacja multimedialna, materiały 

filmowe) 

83.  konwersatoryjny (interaktywny) charakter wykładu 
Ćwiczenia: 

84.  praca w grupach – projekt  
Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, program prezentacyjny (Power Point, Prezi), konspekt wykładu i ćwiczeń, 

teksty studiów przypadku, podręczniki, książki, materiały internetowe. 
Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Nie dotyczy 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Ćwiczenia: 
45. Warunkiem wstępnym zaliczenia jest obecność na min. 3/4 godzin zajęć w ramach 

ćwiczeń. 

46. Zaliczenie następuje po przedłożeniu oraz uzyskaniu zaliczenia z projektu grupowego. 

47. Zaliczenie ćwiczeń warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu. 
Wykład: 

48. Egzamin pisemny. 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocena zaliczeniowa: 
49. Obecność: warunek sine qua non  (min. 3/4 godzin) 

50. Aktywny udział w zajęciach potwierdzający umiejętności i kompetencje 

51. Kolokwium (lub kolokwia) potwierdzające zdobytą wiedzę  
Ocena z egzaminu: 

52. Test zawierający pytania zamknięte i otwarte, oceniany w skali: 

100%-93% 92%-85% 84%-75% 74%-67% 66%-55% <55% 
Ocena: 5,0 Ocena: 4,5 Ocena: 4,0 Ocena: 3,5 Ocena: 3,0 Ocena: 2,0 

 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa składa się w 2/3 z oceny uzyskanej podczas egzaminu oraz w 1/3 z oceny 
uzyskanej podczas ćwiczeń. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiej części jest 
równoznaczne z uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej. 
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Warunki zaliczenia Konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części w ramach przedmiotu, czyli ćwiczeń 
(zaliczenia) i wykładu (egzaminu). 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: Publiczne prawo konkurencji. 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
W - 15 
Ćw. - 5 

 

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
W - 10 
Ćw. - 5 

 

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  
ćw./lab/ sem./pros.  
Forma zajęć 
 

Wykład, ćwiczenia. 

Cele przedmiotu 
 

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad, na jakich realizowana jest ochrona konkurencji w 
trybie administracyjnym. Wykład wyjaśnia reguły konkurencji oraz przedstawia zadania i 
kompetencje organów administracji publicznej powołanych do ochrony konkurencji rynkowej, 
tak na szczeblu krajowym jak i wspólnotowym. Obok kwestii materialno prawnych przedmiot 
obejmuje także zagadnienia proceduralne i ustrojowe. Szczególny nacisk położony jest na 
wyjaśnienie specyficznych pojęć, charakterystycznych dla tej dziedziny prawa (m. in. rynek 
relewantny, pozycja dominująca na rynku) oraz na ilustrowanie omawianych zagadnień 
przykładami orzeczeń administracyjnych oraz sądowych, jakie zapadły w konkretnych 
sprawach rozpatrywanych przed organami krajowymi i wspólnotowymi.  

Kod efektu 
kształcenia dla 

przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
Wiedza 

KW_01 Ma pogłębioną wiedzę o poszczególnych instytucjach i typowych rodzajach struktur 

organizacyjnych funkcjonujących w Polsce i krajach Unii Europejskiej, objaśnia zasady ich 

funkcjonowania i niektóre czynniki wpływające na ich zależności lub zmianę. 
KW_02 Ma poszerzoną wiedzę o krajowym, unijnym i międzynarodowym systemie regulacji prawnych, 

konstytuujących i normujących funkcjonowanie struktur jednostek organizacyjnych administracji 

oraz zna ich zakres działania i prawne konsekwencje odpowiedzialności ich 

nieprzestrzegania, wykorzystuje tę wiedzę do rozwiązywania problemów w występujących 

praktycznym działaniu. 
Umiejętności 

KU_01 Konstruuje opisuje, analizuje oraz weryfikuje proste problemy badawcze na podstawie 

właściwie prowadzonej analizy przyczyn procesów i zjawisk społecznych, których ustalenia 

konfrontuje ze standardami działalności jednostek organizacyjnych instytucji publicznych i 

zatrudnionych w nich pracowników administracyjnych z uwzględnieniem regulacji krajowych i 

UE. 
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KU_02 Przygotowuje prawidłowe opracowane i właściwie udokumentowane prace pisemne na tematy 
związane działalnością administrowania i zarządzania publicznego z uwzględnieniem 
społecznych uwarunkowań i aspektu współdziałania jednostek administracji publicznej z ich 
otoczeniem instytucjonalnym, społecznym i podmiotami niepublicznymi w skali lokalnej, 
regionalnej i krajowej. 

KU_03 Potrafi zastosować właściwe rozwiązania konkretnych dylematów i problemów występujących 

w działalności administracji publicznej i jej relacjach z otoczeniem w skali mikro- i makro 

organizacyjnej oraz przedstawia procedurę ich wdrażania oraz ocenia przydatność wybranych 

metod i narzędzi analizy zaproponowanych rozwiązań. 
Kompetencje społeczne 

KK_01 Rozumie konieczność ciągłego poszerzania swej wiedzy, umiejętności i kompetencji związaną 
z dynamiką zmian zachodzących w strukturach administracyjnych i zarządzaniu publicznym 
na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz potrafi zachęcać do rozwoju inne osoby i 
organizować ich proces kształcenia. 

KK_02 Potrafi krytycznie odnosić się do uzyskiwanych informacji na temat funkcjonowania instytucji 
publicznych oraz innych podmiotów administracyjnych i samodzielnie opracować projekty 
usprawnienia ich jakości działania. 

KK_03 Rozumie specyfikę pracy zespołowej oraz potrafi przyjmować i realizować różne role w grupie 
poprzez współpracę z innymi jej członkami. 

Kod efektu 
kształcenia dla  
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W03 ćwiczenia, egzamin 

KW_02 K2P_W10 dyskusja, ćwiczenia, egzamin 

KU_01 K2P_U04 dyskusja, ćwiczenia, egzamin 

KU_02 K2P_U10 dyskusja, ćwiczenia , egzamin 

KU_03 K2P_U08 dyskusja, ćwiczenia, egzamin 

KK_01 K2P_K01 dyskusja, ćwiczenia, egzamin 

KK_02 K2P_K06 dyskusja, egzamin 

KK_03 K2P_K02 dyskusja, egzamin 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne  
wykład = 15 
ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń = 15 
przygotowanie do wykładu = 3 
przygotowanie do zaliczenia = 11 
realizacja zadań projektowych/praktycznych = 20 
e – learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne (jakie) = konsultacje = 4 
RAZEM: 75 
Liczba punktów ECTS: 3 
W tym w ramach zajęć praktycznych: 1,8 

Niestacjonarne  
wykład = 10 
ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń = 20 
przygotowanie do wykładu = 3 
przygotowanie do zaliczenia = 11 
realizacja zadań projektowych/praktycznych = 20 
e – learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne (jakie) = konsultacje = 4 
RAZEM: 75 
Liczba punktów ECTS: 3 
W tym w ramach zajęć praktycznych: 1,8 

Wymagania  wstępne Podstawowa wiedza z zakresu ustroju politycznego państwa.  
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

50.  Treści realizowane na wykładzie:  
51.  Publiczne a prywatne prawo konkurencji. Cele publicznoprawnej interwencji w stosunki 
konkurencji rynkowej – 2h  
52.  Istota i zakres publicznego prawa konkurencji. Przepisy krajowe a przepisy 
wspólnotowe. Europejska sieć konkurencji – 2h  
53.  Pozycja ustrojowa, zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów – 2h stacjonarne/1h niestacjonarne – 2h stacjonarne/1h niestacjonarne 
54.  Zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję – 2h stacjonarne/1h 
niestacjonarne 
55.  Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku – 2h stacjonarne/1h niestacjonarne 
56.  Postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Rodzaje decyzji 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rodzaje sankcji za stosowanie praktyk 
– 2h stacjonarne/1h niestacjonarne 
57.  Koncentracja przedsiębiorców i zasady jej kontroli – 2h stacjonarne/1h niestacjonarne 
58.  Postępowania w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców – 1h stacjonarne/1h 
niestacjonarne 
Razem: 10h 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 

59.  Instytucja Leniency w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – 2,5h  
60.  Zasady nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców – 2,5h  
Razem: 5h  

Literatura  
obowiązkowa 
 

85.  M. Danek (red): Polskie i wspólnotowe prawo konkurencji : kazusy Warszawa 2009 
86.  Nestoruk: Prawo konkurencji (teksty, kazusy, tablice), Warszawa 2008  
87.  M. Bernatt, A. Jurkowska, T. Skoczny: Ochrona konkurencji i konsumentów, Warszawa 
2007  
88.  K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, wydanie IV, Warsawa 2008 (rozdział 
IX i X) 4. K. Kohutek, M. Sieradzka: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Komentarz, Warszawa 2008 

Literatura  
uzupełniająca 

• B. Pęczalska, Ochrona konkurencji, Warszawa 2007  
• E. Modzelewska-Wąchal: Ustawa o ochronie konkurencji i 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Zajęcia bezpośrednie: 
53. Wykład problemowy, 
54. Praca z tekstem, 
55. Konsultacje, 
56. Analiza przypadków (samodzielna i grupowa). 

Pomoce dydaktyczne Prezentacja, teksty do analizy, kazusy prawne. Prezentacja, teksty do analizy, kazusy 
prawne. 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Projekt dokumentów urzędowych dotyczących zarówno ustroju politycznego państwa jak i 
organów państwowych i samorządowych.  
i informacji niejawnych. 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiot 

Forma zaliczenia:  Kazusy i test. 

Oceny cząstkowe  
(formujące): 

57. Ocenę cząstkową stanowić będzie aktywny udział w dyskusjach kierowanych przy 
stosowaniu zasady rzetelnej dyskusji (OA) oraz jako druga będzie ocena z wykonanych 
badań wskazanego problemu społecznego (OC) w stosunku 1/3 do 2/3. 
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Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

58. Praca pisemna oceniana jest według skali: 
59. 2,0 wynik < 51% max, 
60. 3,0 wynik < 51 - 60%, 
61. 3,5 wynik < 61 - 70%, 
62. 4,0 wynik < 71 - 80%, 
63. 4,5 wynik < 81 - 90%, 
64. 5,0 wynik < 91 - 100%, przy czym max to maksymalna ilość punktów z testu. Ocena 
z aktywności na zajęciach wykładowych i konwersatoriach (udział w dyskusjach kierowanych, 
stosowanie zasad rzetelnej dyskusji, prezentacja opracowanych tematów, obecność na 
zajęciach). 
65. Ocena zaliczenia końcowego składa się z z 80% oceny uzyskanej z pracy pisemnej  
(testu), obejmującego całość zajęć i podstawowej literatury oraz 20% oceny zaliczeniowej 
aktywności na ćwiczeniach/konwersatoriach. 

Warunki zaliczenia 66. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich 
form zaliczenia przewidzianych w programie. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

Sylabus przedmiotu 
 

Kierunek  studiów: Administracja 
Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: Polityka finansowa sektora publicznego 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
W- 15 
Ćw - 5 

 

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
W- 10 
Ćw - 5 

 

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 
wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

Celem zajęć jest wyjaśnienie podstawowych zagadnień z zakresu polityki  finansowej. 
Zaprezentowanie podstaw gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 
Zapoznanie z podmiotami polityki finansowej państwa. Omówienie wpływu międzynarodowych 
instytucji finansowych na politykę finansową państwa. Analiza polityki finansowej Unii 
Europejskiej i jej wpływu na finanse publiczne kraju. 

Kod efektu 
kształcenia dla 

przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Wyjaśnia kluczowe pojęcia z dziedziny nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych oraz 
rozumie istotę zachodzących między nimi powiązań występujących w zakresie stosowanym w 
sferze administrowania, zarządzania i polityk publicznych 

KW_02 Posiada pogłębioną wiedze na temat przyczyn, przebiegu i skutków zmieniających się 
uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych oraz rządzących tymi zmianami 
prawidłowościach determinujących możliwości ich praktycznego zastosowania. 

Umiejętności 

KU_01 Twórczo wykorzystuje wiedze teoretyczną do praktycznego opisu, analizy, interpretacji przyczyn 
i procesów konkretnych zjawisk społecznych determinujących relacje i współpracę administracji 
publicznej z otoczeniem politycznym, społecznym i gospodarczym 
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KU_02 Potrafi zastosować właściwe rozwiązania konkretnych dylematów i problemów występujących w 
działalności administracji publicznej i jej relacjach z otoczeniem w Sali mikro- i 
makroorganizacyjnej, przedstawia procedurę ich wdrażania wraz z oceną przydatności 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Jest świadomy wagi poszanowania praw człowieka, przestrzegania porządku prawnego i norm 
etyki zawodowej w czasie realizowanym przez siebie lub zespołów zadań zgodnie z dobrem 
publicznym, interesem państwa i społeczności lokalnych. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W02 - zabieranie głosu  w dyskusji 
- praca w grupie 
- zaliczenie   pisemne obejmujące 
zagadnienia teoretyczne 

KW_02 K2P_W12 - wypowiedzi ustne 
- praca w grupie 
- zaliczenie   pisemne obejmujące 
zagadnienia teoretyczne 

KU_01 K2P_U02 - aktywność w dyskusji 
- praca  w zespole   na  ćwiczeniach 
- praktyczne zaliczenie ćwiczeń 
-   kolokwium 

KU_02 K2P_U08 - aktywność w dyskusji 
- praca  w zespole   na  ćwiczeniach 
- praktyczne zaliczenie ćwiczeń 
-  kolokwium 

KK_01 K_K04 -  aktywny  udział  w  dyskusji 
- kreatywność w pracy  na  ćwiczeniach 
- własne stanowiska i opinie 
- zaliczenie   pisemne 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład= 15 
ćwiczenia= 5 
przygotowanie do ćwiczeń= 30 
przygotowanie do wykładu= 5 
przygotowanie do zaliczenia= 17 
realizacja zadań projektowych= 0 
e–learning= 0 
zaliczenie/egzamin= 2 
inne (konsultacje) = 1 
Razem: 75 
Liczba punktów ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,6 

Niestacjonarne 
wykład= 10 
ćwiczenia= 5 
przygotowanie do ćwiczeń= 35 
przygotowanie do wykładu= 5 
przygotowanie do zaliczenia= 17 
realizacja zadań projektowych= 0 
e–learning= 0 
zaliczenie/egzamin= 2 
inne (konsultacje) = 1 
Razem: 75 
Liczba punktów ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,6 

Wymagania  wstępne 
 

W zakresie podstawowym; wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotu 
Podstawy ekonomii sektora publicznego.  
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści  realizowane   na wykładach: 
 

67. Pojęcie, cele polityki finansowej państwa.  
68. Rodzaje polityki finansowej państwa: 

a. Polityka monetarna 
• Instrumentami polityki monetarnej:  

- stopa procentowa  
- stopa rezerw obowiązkowych, 
- operacje otwartego rynku 

b. Polityka fiskalna 
• Wybrane instrumentami polityki fiskalnej: 

- podatki, znajomość podstaw teorii i praktyki opodatkowania 
- deficyt budżetowy, źródła problemu deficytu, wpływ deficytu na przyszłe 
pokolenia 
- dług publiczny, źródła pokrycia deficytu – formy zaciągania długu publicznego 
- zasiłki dla bezrobotnych 

69. Podmioty polityki finansowej państwa 
• Podmiot polityki monetarnej - Bank Centralny. Działalność i zakres 

odpowiedzialności banku centralnego 
• Podmioty polityki fiskalnej - parlament, rząd, minister finansów, aparat 

skarbowy. Działalność i zakres odpowiedzialności władz fiskalnych.  
70. Polityka wydatków publicznych. Cele polityki wydatków publicznych. Znajomość 

źródeł finansowania wydatków publicznych i ocena ich efektywności. Analiza polityki 
wydatków publicznych- sprawiedliwość a efektywność. 

71. Wpływ międzynarodowych instytucji finansowych na politykę finansową 
państwa. 

Razem: 10 godz. 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 

89.  Budżet państwa.  Gospodarka budżetowa. Ustawa budżetowa, Procedura 
budżetowa – planowanie i wykonywanie budżetu państwa. Zasady budżetowe. 

90.  Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. 
Zasady i uwarunkowania gospodarki finansowej JST. Struktura dochodów i 
wydatków budżetu JST. Gospodarka finansowa gmin, miast na prawach powiatu, 
powiatów, województw. Procedura stosowana w zakresie budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego. 

91.  Dochody i wydatki publiczne.  Znaczenie zasady równowagi budżetowej. 
Reguła wydatkowa. 

92.  Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny. Odpowiedzialność za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. 

93.  Analiza polityki finansowej Unii Europejskiej, wpływ polityki finansowej na 
finanse publiczne kraju. 
 

 Razem: 10 
 

Literatura  
obowiązkowa 
 

61.  Rudnik, R. (red): Finanse publiczne. Warszawa 2013. 
62.  Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 

w Polsce. Warszawa 2010. 
63.  Chojna-Duch, finansów. Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego. 

Warszawa 2012 
64.  Borodo A.: System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce. Toruń 2011 
65.  Wernik A.,  Finanse publiczne. Cele Struktury Uwarunkowania, PWE, Warszawa 

2011. 
66.  Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2004 

67.  Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Lex a Wolters 

Kluwer Business. Warszawa 2011.  

68.  Lubińska T.,  Będzieszak  M., Marska-Dzioba N.,  Zarządzanie finansami 
publicznymi a efektywność, Warszawa 2015. 
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Literatura  
uzupełniająca 

51.  Gołebiowski G., Marchewka – Bartkowiak K., Leksykon Budżetowy, Warszawa 
2015. 

52.  Kucia-Guściora B., Status prawny Ministra Finansów w procedurze budżetowej 
oraz gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych, Lublin 2015. 

53.  Miemiec W., Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i 
perspektywy. Warszawa 2015. 

54.  Smoleń P., Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, Warszawa 

2012. 
Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Zajęcia w formie  bezpośredniej: 
- wykład konwersatoryjny 
- ćwiczenia: praca w grupach, analiza literatury 
- zajęcia praktyczne 
- konsultacje. 

Pomoce dydaktyczne prezentacja  multimedialna, podręczniki, sprzęt  elektroniczny 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Zaliczenie  z oceną 

Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Zaliczenie przedmiotu jest wynikiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej wyliczonej na 
podstawie średniej ocen uzyskanych z trzech przeprowadzonych w trakcie realizacji zajęć 
kolokwiów ( dwa kolokwia w wersji pisemnej, jedno – w formie ustnej). 
Każdorazowo jest sprawdzana frekwencja na ćwiczeniach. Nieusprawiedliwiona absencja na 
ćwiczeniach negatywnie wpływa na ocenę z ćwiczeń. Z kolei aktywność badana jest na 
bieżąco po każdych ćwiczeniach poprzez odnotowanie plusów za aktywność, które w 
ostatecznym rozrachunku dla osób, które otrzymały ich najwięcej mogą zostać zamienione na 
ocenę. 
 
Praca pisemna oceniana jest wg skali: 
Student uzyskuje od 51-60% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy - ocena 

dostateczny (3,0). 
Student uzyskuje od 61-70% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy - ocena  

plus dostateczny (3,5). 
Student uzyskuje od 71-80% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy- ocena 

dobry (4,0). 
Student uzyskuje od 81-90% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy - ocena 

plus dobry (4,5). 
Student uzyskuje od 91-100% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy - 

ocena bardzo dobry (5,0). 
 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze wszystkich form 
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu. 

Warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: ADMINISTRACJA PUBLICZNA. 

Przedmiot: INSTYTUCJE I SŁUŻBY PORZĄDKU PRAWNEGO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO. 

Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
W-15 
Ćw-5 

 



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Filia w Stalowej Woli. 
Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów poza siedzibą uczelni. 

 

 118 / 142   

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

  
W-10 
Ćw-5 

 

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  
ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

1 .WYKŁAD 
2. DYSKUSJA 
2. KONWERSATORIA 

Cele przedmiotu 
 

Przekazanie wiedzy na temat budowy strategii i systemu ochrony przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w Unii Europejskiej, na podstawie obwiązującego prawa o 
współpracy organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich a także, 
przedstawienie celów i zadań administracji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i 
porządku prawnego w UE. Przygotowanie studentów do udziału w przedsięwzięciach UE. 
ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w ramach zadań administracji. 

Kod efektu 
kształcenia dla 

przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
Wiedza 

KW_01 Opisuje funkcjonowanie struktur i instytucji administracji UE, tworzące współprace policyjna i 
sądową. Definiuje cele i zadania administracji polskiej i europejskiej. Zna proces ewaluacji 
administracji publicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. 

KW_02 Charakteryzuje rozwój i rozumie funkcjonowanie struktur instytucji administracji oraz relacje między 
nimi w zakresie problematyki związanej z przestępczością przy wykorzystaniu dorobku współpracy 
policyjnej i sądowej w UE. 

KW_03 Rozpoznaje i opisuje najważniejsze przemiany społeczne i gospodarcze na poziomie lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym oraz struktury administracji realizujące zadania dotyczące szeroko 
pojętego bezpieczeństwa z wykorzystaniem współpracy policyjnej i sądowej w UE. 

Umiejętności 

KU_01 Analizuje i ocenia negatywne zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, gospodarcze na poziomie 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Proponuje dla nich rozwiązania w administracji przy 
wykorzystaniu szerokiego dorobku współpracy policyjnej i sądowej w UE. Potrafi w podstawowym 
zakresie przewidywać konkretne zjawiska i problemy społeczne i szacować ich zasięg na 
podstawie posiadanych informacji i zebranych danych będących w posiadaniu organów 
administracji. 

KU_02 Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu 
administracji i prawa co pozwala na konstruowanie rozstrzygnięć konkretnych problemów 
związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w ramach współpracy 
policyjnej i sądowej w UE. 

KU_03 Na podstawie wiedzy z zakresu współpracy policyjnej i sądowej w UE, posiada umiejętność 
oceniania przydatności rozwiązań i wybierania adekwatnych do sytuacji metod i procedur 
administracyjnych oraz dobrych praktyk z zakresu administracji. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Dąży do konieczności uzupełniania i rozwijania swojej wiedzy, a także doskonalenia umiejętności 
w procesie ciągłego rozwoju zawodowego. 

KK_02 Zachowuje otwartość w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i wykazuje zrozumienie 
dla różnych standardów i rozwiązań prawnych w oparciu o nabyta wiedzę z zakresu współpracy 
policyjnej i sądowej w UE. 

KK_03 Wykazuje kreatywność i odpowiedzialność w przygotowywaniu rozwiązań , dotyczących 
uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem administracji. Wykazuje priorytety w działaniach 
administracji publicznej w odniesieniu do potrzeb edukacyjnych społeczeństwa i kieruje się nimi 
przy planowaniu i wykonywaniu swoich zadań z wykorzystaniem wiedzy nabytej z zakresu 
współpracy policyjnej i sądowej w krajach członkowskich UE. 
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Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów (tzw. 
kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W01; K2P_W02; konwersatoria, egzamin 

KW_02 K2P_W05; K2P_W06: K2P_W08;  dyskusja, konwersatoria, egzamin 

KW_03 K2P_W10; K2P_W11; dyskusja, konwersatoria, egzamin 

KU_01 K2P_U01; K2P_U08; dyskusja, konwersatoria, egzamin 

KU_02 K2P_U10; dyskusja, konwersatoria, egzamin 

KU_03 K2P_U11; dyskusja, konwersatoria, egzamin 

KK_01 K2P_K01 konwersatoria, egzamin 

KK_02 K2P_K06 dyskusja, egzamin 

KK_03 K2P_K03;K2P_K07; dyskusja, egzamin 

Nakład pracy studenta w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
 wykład = 15 
ćwiczenia =5 
przygotowanie do ćwiczeń = 10 
przygotowanie do wykładu = 20  
przygotowanie do egzaminu =20  
realizacja zadań projektowych =0 
e-learning =0 
zaliczenie/egzamin =2 
konwersatoria=5 
konsultacje=13 
RAZEM: 90 
Liczba punktów ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych:1,5 

Niestacjonarne 
 wykład = 10 
ćwiczenia =5 
przygotowanie do ćwiczeń = 10 
przygotowanie do wykładu =25  
przygotowanie do egzaminu =20  
realizacja zadań projektowych =0 
e-learning =0 
zaliczenie/egzamin =2 
konwersatoria=5 
konsultacje=13 
RAZEM: 90 
Liczba punktów ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych:1,5 

Wymagania wstępne 
 

Posiada ogólna wiedze na temat instytucji i służb mających wpływ na bezpieczeństwo i 
porządek publiczny w Unii Europejskiej. 
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na wykłady i 
ćwiczenia /sem., pros.) 

Treści przedmiotu przeznaczone do realizacji w ramach wykładów i konwersatoriów: 1. 
Zarys historyczny współpracy w zakresie bezpieczeństwa i porządku państw członkowskich 
Unii Europejskiej: 1.1. porozumienie z Schengen (14 czerwca 1985 r.). 1.2. Umowa z 
Schengen (19 czerwca 1990 r.). 1.3. Traktat z Maastricht (7 luty 1992 r. ) na mocy którego 
Unia Europejska tworzy tzw. trzech filarach. 1.4. Traktat Amsterdamski (2 październik 1997 
r.). 2. Trzeci filar UE współpraca policyjna i sadowa w sprawach karnych (tworzenie obszaru 
bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości ). 2.1. Początki współpracy układy z Schengen, 
2.2. TUE jako zmiana podejścia do współpracy w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru 
sprawiedliwości. 2.3. Rola i znaczenie instytucji unijnych w realizacji zadań związanych z 
bezpieczeństwem i porządkiem prawnym na obszarze wspólnotowym.. 2.4.Rozwiązania i 
instrumenty prawne . 
2.5. Postanowienia Rady Europy z Tampere.  
3. Najważniejsze akty prawne w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego UE.. 3.1. 
Konwencja Dublińska z 15.czerwca 1990 r. 3.2. Konwencja o ochronie interesów 
finansowych Wspólnoty z 26 lipca 1995 r. 3.3.Konwencja o Europolu z 26 lipca 1995 r. 3.4. 
Konwencja o wzajemnej pomocy w sprawach karnych z maja 2000 r. 3.5. Europejski nakaz 
aresztowania z 13 lipca 2002 r. 3.6. Decyzja ramowa z 13 czerwca 2002 r. o zwalczaniu 
terroryzmu. 
3.7. Zasadnicze obszary współpracy państw Zjednoczonej Europy. Zapobieganie rasizmowi i 
ksenofobii w UE. Zapobieganie przestępczości zorganizowanej oraz walka z tymi 
zjawiskami, a w szczególności z terroryzmem handlem ludźmi, przestępstwami przeciwko 
dzieciom, handlem narkotykami, bronią, korupcja i nadużyciami. Problem współczesnej 
migracji. Ścisła współpraca miedzy organami policji, władzami centralnymi wszystkich 
państw członkowskich za pośrednictwem EUROPEJSKIEGO URZEDU POLICJI ( 
EUROPOL ). Ścisła współpraca pomiędzy władzą sądownicza a władzami wszystkich 
państw członkowskich. Ciągłe i systematyczne zbliżanie norm prawnych państw 
Zjednoczonej Europy. 
4. EUROJUST jako podstawowy organ UE. w zakresie współpracy wymiaru sprawiedliwości 
państw członkowskich. Zakres i formy działania. Międzynarodowe grupy dochodzeniowo-
śledcze.4.1 Wypracowywanie nowych narzędzi współpracy do walki z przestępczością w 
ramach współpracy sądowniczej.4.2 Europejski Nakaz Aresztowania jego cele i zadania. 4.3. 
Przyjęte i przewidywane kierunki współpracy. 
 OLAF- podstawowe cele i zadania w administracji europejskiej i państwach członkowskich 
UE. 

Literatura  
obowiązkowa 
 

1.Wawrzyk P.: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

Warszawa 2012. 

2.Wróbel A.: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, 

Warszawa 2009. 

3.Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej: geneza, struktury, 

działania (red. R.Potorski), Toruń 2011. 

4.Barcz J.: Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej : 

współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, 

współpraca sądowa w sprawach cywilnych, Warszawa 2009. 
5.Wawrzyk P. Polityka Uni Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru 
sprawiedliwości. W-wa 2007 , WAIP. 
 6. K. Jałoszyński B. Wiśniewski, — Terroryzm diagnoza, zadania administracji publicznej w 
przeciwdziałaniu zjawisku , Bielsko Biała, 2007,  
 7. B. Wiśniewski, S. Zalewski,— Bezpieczeństwo wewnętrzne R.P. w ujęciu systemowym i 
zadań administracji publicznej, Bielsko Biała, 2006,  

Literatura  
uzupełniająca 

1.Policja w systemie bezpieczeństwa państwa , Komenda Główna Policji, materiały 
pokonferencyjne , 2006, W-wa, 
2.A. Górski, A. Sakowicz. Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca 
policyjna i sądowa w sprawach karnych W-wa 2006 PWN. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-learning) 

Zajęcia realizowane w formie bezpośrednie: 
1.Wykłady 
2. Konwersatoria 
3.Konsultacje.  

Pomoce dydaktyczne Prezentacje multimedialne. 
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Projekt 
(o ile jest realizowany) 

 
 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Zaliczenie ustne. 

Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocenę cząstkową stanowić będzie aktywny udział w dyskusjach kierowanych przy 
stosowaniu zasady rzetelnej dyskusji (OA) oraz jako druga będzie ocena  
z przygotowania i aktywnego udziału w konwersatoriach (OK) w stosunku 1/3 do 2/3. 

Zasady wyliczenia oceny 
końcowej na podstawie 
ocen cząstkowych 

Ocena końcowa (OKK.) będzie średnią arytmetyczną ocen cząstkowych (1/3OA +2/3OK) 
dodaną do oceny z egzaminu ustnego(OU) podzielona przez 2, według 
wzoru:1/3OA+2/3OK=X X+OU=Y:2=OKK. 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie pozytywnej oceny z konwersatorium, która 
dopuszcza do przystąpienia do egzaminu ustnego (obejmującego wiedzę 
 z wykładów oraz zalecanej literatury) i uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

 
Kierunek studiów: Administracja 
Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 

Przedmiot: FUNDUSZE STRUKTURALNE I PROJEKTY UE 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia  
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W – 25  

Ćw. – 20 
Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W – 15  

Ćw. – 15  

Punkty ECTS 5 

Koordynator  
przedmiotu 

  

Prowadzący 

wykład  

ćw.  

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

56.  przybliżenie istoty i miejsca unijnej polityki spójności, regionalnej i strukturalnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej; 

57.  charakterystyka zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym przy wykorzystaniu 
unijnych instrumentów finansowych, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego itp.; 

58.  przedstawienie istoty projektu unijnego oraz podstaw zarządzania nim w 
kontekście planowania, wdrażania, kontroli i ewaluacji zrównoważonego rozwoju w 
wymiarze społecznym, gospodarczym, ekologicznym, kulturowym i politycznym; 

59.  prezentacja działań podejmowanych w cyklu życia projektu. 
Kod efektu 

kształcenia dla 
przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
    Wiedza 

KW_01 
Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu europejskiej polityki regionalnej, strukturalnej i 
spójności. Ma wiedzę na temat funduszy i programów unijnych oraz ich implementacji na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym. 

KW_02 Dysponuje wiedzą na temat zasad zarządzania projektami. 

Umiejętności 

KU_01 
Potrafi wskazać konkretny fundusz lub program unijny właściwy dla realizacji określonego projektu – 
w tym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. 
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KU_02 

Posługuje się prawidłowo metodyką zarządzania procesami rozwoju i zarządzania projektami przy 
wykorzystaniu mechanizmów finansowego wsparcia unijnego. Potrafi przygotować i wdrażać projekt 
rozwojowy, dobierając właściwie niezbędne dane wejściowe i wykorzystując narzędzia 
projektowania, a także instrumenty kontroli i ewaluacji. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 
Docenia znaczenie polityki regionalnej, strukturalnej i spójności UE w ramach funkcji rozwojowej 
współczesnej administracji publicznej. 

KK_02 
Pracuje w zespołach projektowych odpowiedzialnych za wdrażanie publicznej polityki rozwoju 
regionalnego i lokalnego. 

KK_03 
Jest przygotowany i zdolny do podjęcia w przyszłości zatrudnienia w strukturach administracji 
publicznej w charakterze pracownika odpowiedzialnego za realizację funkcji prorozwojowych. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 
K2P_W01 
K2P_W03 
K2P_W04 

69.  egzamin pisemny 

KW_02 
K2P_W09 
K2P_W10 

70.  projekt grupowy 

71.  studia przypadków 

72.  aktywność na zajęciach 

KU_01 
K2P_U03 
K2P_U04 

73.  projekt grupowy 

74.  aktywność na zajęciach 

KU_02 
K2P_U04 
K2P_U07 

75.  projekt grupowy 

76.  aktywność na zajęciach 

KK_01 K2P_K01 

77.  projekt grupowy 

78.  studia przypadków 

79.  dyskusja 

KK_02 K2P_K02 

80.  projekt grupowy 

81.  studia przypadków 

82.  dyskusja 

KK_03 
K2P_K06 
K2P_K07 

83.  projekt grupowy 

84.  studia przypadków 

85.  dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład =      25h 
ćwiczenia =     20h 
przygotowanie do ćwiczeń =    15h 
studiowanie literatury =      5h 
przygotowanie do egzaminu =  20h 
realizacja zadań projektowych =  20h 
e-learning =     
zaliczenie/egzamin=    20h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) =  
RAZEM:      125h 
Liczba punktów  ECTS:    5 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych:  3 pkt 
 

Niestacjonarne 
wykład =  15h 
ćwiczenia =  15h 
przygotowanie do ćwiczeń =  15h 
studiowanie literatury = 15h 
przygotowanie do egzaminu =  20h 
realizacja zadań projektowych = 20h 
e-learning =  
zaliczenie/egzamin =   20h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) = 5h   
RAZEM:              125h 
Liczba punktów  ECTS: 5 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 3 pkt 
 

Wymagania wstępne Znajomość zasad logicznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków.  
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
• Polityka – policy vs. politics  
• Polityka spójności, regionalna a strukturalna – specyfika polityk Unii Europejskiej 
• Wiodące zasady polityki rozwoju lokalnego, typy i kierunki polityk rozwoju 
• Subsydiarność a funkcja rozwojowa samorządu w kontekście integracji europejskiej 
• Problemy polityki rozwoju - europeizacja polityki spójności i regionalnej UE 
• Cele i zasady polityki regionalnej i spójności na przestrzeni lat 1989-2013 i 2014-2020 
• Finansowanie polityki regionalnej w latach 1989-2013 i 2014-2020 
• Implementacja polityki spójności UE w Polsce – Polityka spójności a rozwój lokalny w ujęciu 

krajowym 
• Podstawy prawne unijnej polityki regionalnej, strukturalnej i spójności 
• Wpływ polityki spójności na stymulowanie rozwoju w skali krajowej, regionalnej a lokalnej 
• System instytucjonalny polityki rozwoju terytorialnego - alokacja środków polityki regionalnej 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
Model systemu zarządzania rozwojem kraju w kontekście planowania strategicznego 
Zarządzanie projektami unijnymi – cykl życia projektu (PDCA i PCM), technika pisania, 

dokumenty krajowe, procedura oceny i kontroli 
Analiza studium przypadku i projekt grupowy (symulacja wdrażania projektu unijnego) 

Literatura  
obowiązkowa 

36.  M. Dylewski, Zarządzanie finansami projektu europejskiego. Warszawa 2009 
37.  J. W. Tkaczyński i in.,Projekty europejskie : praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania 

dotacji unijnych. Warszawa 2011. 
38.  M. Domiter, A. Marciszewska, Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyk. 

Warszawa 2013. 
39.  M. Gwizda, M. Kosewska-Kwaśny, Sz. Żółciński (red.), Fundusze UE 2014-2020. Nowa 

perspektywa – nowe możliwości, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014; 
40.  M. Wirkus, Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne, Difin, 

Warszawa 2013. 
Literatura  
uzupełniająca 

55.  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 6th Edition,  
Project Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania 2017. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Wykład: 
94.  z zastosowaniem nowoczesnych metod (prezentacja multimedialna, materiały 

filmowe) 

95.  konwersatoryjny (interaktywny) charakter wykładu 
Ćwiczenia: 

96.  case study 

97.  praca w grupach – projekt unijny w ramach różnych funduszów/programów 
Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, program prezentacyjny (Power Point, Prezi), konspekt wykładu i ćwiczeń, 

teksty studiów przypadku, podręczniki, książki, materiały internetowe. 
Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Projekt grupowy oparty o istniejące formularze wniosków lub narzędzia informatyczne 
wykorzystywane przez administrację publiczną w celu realizacji konkretnych projektów unijnych – 
sporządzenie treści merytorycznej oraz finansowej w oparciu o rzeczywiste projekty inwestycyjne 
lub miękkie. 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Ćwiczenia: 
72. Warunkiem wstępnym zaliczenia jest obecność na min. 3/4 godzin zajęć w ramach 

ćwiczeń. 

73. Zaliczenie następuje po przedłożeniu oraz uzyskaniu zaliczenia z projektu grupowego. 

74. Zaliczenie ćwiczeń warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu. 
Wykład: 

75. Egzamin pisemny. 
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Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocena zaliczeniowa: 
76. Obecność: warunek sine qua non  (min. 3/4 godzin) 

77. Aktywny udział w zajęciach potwierdzający umiejętności i kompetencje 

78. Kolokwium (lub kolokwia) potwierdzające zdobytą wiedzę  
Ocena z egzaminu: 

79. Test zawierający pytania zamknięte i otwarte, oceniany w skali: 

100%-93% 92%-85% 84%-75% 74%-67% 66%-55% <55% 
Ocena: 5,0 Ocena: 4,5 Ocena: 4,0 Ocena: 3,5 Ocena: 3,0 Ocena: 2,0 

 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa składa się w 2/3 z oceny uzyskanej podczas egzaminu oraz w 1/3 z oceny 
uzyskanej podczas ćwiczeń. Uzyskanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek z części 
przedmiotów jest równoznaczne z uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej. 

Warunki zaliczenia Konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu elementów w ramach przedmiotu, czyli ćwiczeń 
(zaliczenia) i wykładu (egzaminu). 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
Kierunek studiów: Administracja 
Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa  

Przedmiot: Prawo karne skarbowe 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W-20 
Ćw-15 

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W - 10 

Ćw. - 10 

Punkty ECTS 4 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw.  

Forma zajęć 
 

wykład 
ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

- zapoznanie się z przedmiotem odpowiedzialności karnej skarbowej oraz pozycję prawną organów 
zajmujących się postępowaniem karnym skarbowym, 
- zwrócenie uwagi na rolę odpowiedzialności karnej skarbowej w procesie uszczelniania realizacji 
dochodów budżetu państwa i samorządów 
- przedstawienie roli administracji publicznej w postępowaniu karnym skarbowym  

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, szczególnie nauki o administracji i 
prawo, wskazuje ich miejsce w systemie nauk społecznych i relacje do innych obszarów nauk 

KW_02 Posiada usystematyzowaną wiedzę o relacjach istniejących między strukturami administracyjnymi, 
instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami  współdziałającymi z 
administracją rządową i samorządową  opisuje relacje zachodzących między nimi więzi społecznych 

     Umiejętności 

KU_01 Potrafi samodzielnie analizować oraz prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i zachodzące 
miedzy nimi relacje mające wpływ na zarządzanie strategiczne w administracji publicznej 

KU_02 Twórczo wykorzystuje wiedzę teoretyczną do praktycznego analizowania i opisu przyczyn i procesów 
konkretnych zjawisk społecznych determinujących relacje administracji publicznej z otoczeniem 
politycznym, społecznym i gospodarczym 

           Kompetencje społeczne 
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KK_01 Rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy , umiejętności i kompetencji związanych z 
dynamiką zmian zachodzących współcześnie na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz potrafi 
zachęcać do rozwoju inne osoby i organizować ich proces kształcenia 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 K2P_W01 - aktywność w dyskusji 
-zaliczenie pisemne 

KW_02 K2P_W04, K2P_W11 - udział w dyskusji 
- praca w zespole 
- zaliczenie pisemne 

KU_01 K2P_U01 - aktywność w dyskusji 
- zadania wykonywane na ćwiczeniach 
- zaliczenie pisemne 

KU_02 K2P_U02 - aktywność w dyskusji 
- zadania wykonywane na ćwiczeniach 
- zaliczenie pisemne 

KK_01 K2P_K01, K2P_K06 - praca w zespole 
- zaangażowanie w dyskusji 
- zaliczenie pisemne 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 20 
ćwiczenia = 15 
przygotowanie do ćwiczeń = 25 
studiowanie literatury = 17 
przygotowanie do egzaminu = 20 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie= 1 
egzamin = 2  
RAZEM: 100 
Liczba punktów  ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych:  2 

Niestacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 27 
przygotowanie do wykładu = 37 
przygotowanie do egzaminu = 14 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2 
inne  (jakie) =  
RAZEM: 100 
Liczba punktów  ECTS: 4 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 

Wymagania  wstępne 
 

W zakresie podstawowym wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotów z zakresu 
Podstaw prawoznawstwa i Logiki prawniczej oraz prawa karnego 

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
1. Pojęcie i geneza prawa karnego skarbowego – 2 godziny / 1 godzina 
2. Prawo karne skarbowe na tle prawa karnego – 2 godziny / 1 godzina 
3. Podstawowe zasady odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym – 2 godziny / 1 godzina 
4. Czyny zabronione w prawie karnym skarbowym (przestępstwa i wykroczenia) – 2 godziny / 1 
godzina 
5. Struktura czynów zabronionych w prawie karnym skarbowym – 2 godziny / 1 godzina 
6. Strona podmiotowa odpowiedzialności karnej skarbowej – 2 godziny / 1 godzina 
7. Zagadnienia kontratypów – 2 godziny / 1 godzina 
8. Kary i środki karne – 2 godziny / 1 godzina 
9. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe – 2 godziny / 1 godzina 
10. Uczestnicy postępowania karnego skarbowego – 2 godziny / 1 godzina 
Razem – 20 godzin / 10 godzin 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
1. Definiowanie wyrażeń ustawowych KKS 2 godziny / 1 godzina 
2. Przestępstwa skarbowe – 2 godziny / 1 godzina 
3. Wykroczenia skarbowe – 2 godziny / 1 godzina 
4. Postępowanie mandatowe w praktyce – 2 godziny / 1 godzina 
5. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w praktyce – 2 godziny / 1 godzina 
6. Postępowanie przygotowawcze w praktyce – 2 godziny 
7. Postępowanie przed sądem w praktyce – 2 godziny / 1 godzina 
8. Postępowanie wykonawcze w praktyce – 1 godzina / 1 godzina 
Razem – 15 godzin / 10 godzin 
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Literatura  
obowiązkowa 
 

80. J. Zagrodnik, L. Wilk, Prawo i proces karny skarbowy. Warszawa 2014 
81. J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialno prawne, 

procesowe i wykonawcze. Warszawa 2017 
82. O. Włodkowski, Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. 

Teksty. Kazusy. Warszawa 2016 
Literatura  
uzupełniająca 

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe. 
Warszawa 2012 

D. Korczyński, P. Herbowski, P. Jóźwiak, Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego. 
Warszawa 2017 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

 
W formie bezpośredniej: 
- Wykład 
- Dyskusja 
- Praca w grupach 
- Analiza treści przepisów wraz z dyskusją 
- Konsultacje 

Pomoce dydaktyczne   Rzutnik multimedialny, podręczniki, teksty aktów prawnych, założenia do konwersatorium 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  - zaliczenie pisemne w formie testu wiedzy i opisanie 3 zadań sprawdzających umiejętności, 
- prace pisemne obejmujące zadania  wykonane podczas ćwiczeń 

Oceny cząstkowe  
(formujące): 

- ocena aktywności w dyskusjach kierowanych i innych formach zajęć  dydaktycznych 
sprawdzających wiedzę i rozumienie teorii, umiejętności posługiwania się rzeczowymi argumentami 
rozwiązywania istotnych  problemów - stanowi 1/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń. 
- ocena wykonania zadań praktycznych stanowi 2/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń i ustalana jest 
na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen otrzymanych oddzielnie za każde 
zrealizowane zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności posługiwania się nimi w praktyce; pod 
warunkiem obecności na wszystkich zajęciach ćwiczeń  lub zaliczenia tematyki ćwiczeń w razie 
usprawiedliwionej nieobecności. 
- ocena z zaliczenia pisemnego (pytania testowe, pytania otwarte) weryfikujące efekty kształcenia 
określone dla przedmiotu. 
Praca pisemna oceniana jest według skali: 
2,0 wynik < 51%max  i żadna poprawna odpowiedź na pytania otwarte 
3,0 wynik 51-60% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte 
3,5 wynik 61-70% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte 
4,0 wynik 71-80% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte 
4,5 wynik 81-90% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte 
5,0 wynik 91-100% max i trzy poprawne odpowiedzi na pytania otwarte 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się z 2/3 oceny uzyskanej z końcowego egzaminu 
pisemnego (pytania testowe do wyboru i pytania otwarte) obejmujące całość zajęć  (wykładów i 
ćwiczeń), podstawowej literatury i aktów normatywnych oraz 1/3 oceny zaliczeniowej ćwiczeń i 
aktywności na zajęciach (udział w dyskusji, stosowanie rzetelnej dyskusji) 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze  wszystkich form zaliczenia 
potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności  i kompetencji 
społecznych określonych dla przedmiotu 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: DECYDOWANIE, AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ADMINISTRACJI 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia  
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W – 25  

Ćw. – 10 
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Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W – 15 

Ćw. – 10  

Punkty ECTS 4 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 
wykład  

ćw.  

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

41.  poznanie teorii standardów zarządzania publicznego w kontekście planowania działań, 
ich implementacji, kontroli i ewaluacji; 

42.  przybliżenie reguł podejmowania decyzji o charakterze politycznym, społecznym, 
ekonomicznym, ekologicznym itp. w procesie zarządzania podmiotem administrującym; 

43.  przedstawienie etapów procesu decyzyjnego we wszystkich jego fazach – od diagnozy 
problemu, przez zaprojektowanie decyzji i jej wdrożenie, po jej kontrolę i ewaluację; 

44.  zapoznanie studentów z problematyką natury prawnej, politycznej, ekonomicznej oraz 
finansowej w oparciu o konkretne przykłady zaczerpnięte z rzeczywistości społecznej; 

45.  przybliżenie istoty kontroli i audytu oraz nadzoru. 
Kod efektu 

kształcenia dla 
przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 

Wiedza 

KW_01 Ma wiedzę na temat procesu decyzyjnego i jego poszczególnych faz. 

KW_02 Wie, czym jest audyt, kontrola (wewnętrzna i zewnętrzna), a czym nadzór. 

KW_03 
Zna metodykę kontroli i audytu oraz dogłębnie rozumie system prawny norm i reguł kontroli i nadzoru 
w administracji publicznej. 

Umiejętności 

KU_01 Potrafi wskazać konkretne akty prawne rangi ustawowej, wykonawczej i miejscowej regulujące 
zasady i tryb funkcjonowania procesu decyzyjnego i ewaluacji w administracji. 

KU_02 Umie obserwować i analizować administracyjne procesy decyzyjne kontekście kontroli i audytu. 

KU_03 Posiada sprawność w zakresie proponowania działań zapobiegawczych, korekcyjnych lub 
naprawczych. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Pracuje w zespołach projektowych odpowiedzialnych za ewaluację określonej polityki publicznej 
w różnych wymiarach działania administracji. 

KK_02 Porusza się sprawnie określenia celów związanych z podjęciem decyzji albo priorytetów związanych 
z kontrolą konkretnych działań, korzystając z doradztwa swoich współpracowników lub partnerów. 

KK_03 W oparciu o umiejętność badania dokumentacji publicznej proponuje kroki naprawcze albo działania 
doskonalące lub zapobiegawcze. 

Kod efektu 
kształcenia dla  
przedmiotu 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 
K2P_W04 
K2P_W05 
K2P_W07 

60.  egzamin pisemny 

KW_02 
K2P_W01 
K2P_W02 
K2P_W03 

61.  egzamin pisemny 

KW_03 
K2P_W08 
K2P_W09 
K2P_W12 

62.  projekt grupowy 

63.  studia przypadków 

64.  aktywność na zajęciach 

KU_01 
K2P_U01 
K2P_U02 
K2P_U03 

65.  projekt grupowy 

66.  aktywność na zajęciach 
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KU_02 
K2P_U04 
K2P_U06 
K2P_U10 

67.  projekt grupowy 

68.  aktywność na zajęciach 

KU_03 
K2P_U05 
K2P_U13 

69.  projekt grupowy 

70.  aktywność na zajęciach 

KK_01 
K2P_K02 
K2P_K03 

71.  projekt grupowy 

72.  studia przypadków 

73.  dyskusja 

KK_02 
K2P_K05 
K2P_K06 

74.  projekt grupowy 

75.  studia przypadków 

76.  dyskusja 

KK_03 K2P_K07 

77.  projekt grupowy 

78.  studia przypadków 

79.  dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład =      25h 
ćwiczenia =     10h 
przygotowanie do ćwiczeń =    20h 
studiowanie literatury =    5h 
przygotowanie do egzaminu =  20h 
realizacja zadań projektowych =  18h 
e-learning =       
zaliczenie/egzamin=      2h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) =  
RAZEM:      100h 
Liczba punktów  ECTS:    4 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych:  2 pkt 

Niestacjonarne 
wykład =  10h 
ćwiczenia =  10h 
przygotowanie do ćwiczeń =  25h 
studiowanie literatury = 15h 
przygotowanie do egzaminu =  20h 
realizacja zadań projektowych = 18h 
e-learning =  
zaliczenie/egzamin =   2h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) =    
RAZEM:              100h 
Liczba punktów  ECTS: 4 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 pkt 

Wymagania wstępne Znajomość zasad logicznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków.  

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
86.  Proces decyzyjny w administracji publicznej  

87.  Podmiot a przedmiot decydowania publicznego 

88.  Istota i charakter publicznego procesu decyzyjnego w administracji publicznej 

89.  Czynniki wpływające na proces decyzyjny w administracji publicznej 

90.  Innowacja a kreatywność w procesie decyzyjnym 

91.  Potencjał twórczy w procesie decyzyjnym 

92.  Teoria racjonalnego wyboru 

93.  Audyt, kontrola, nadzór – powiązania wzajemne – rodzaje i kryteria  

94.  Sankcje w procesie kontroli. Instytucjonalne formy 

95.  Patologie i zapobieganie im, reformy i usprawnienia 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
Lobbing – istota i rodzaje 
Prawne aspekty lobbingu w procesach decyzyjnych administracji publicznej 
Partycypacja społeczna a administracja publiczna 
Europeizacja administracji 
Samorządność na szczeblu lokalnym w wymiarze praktycznym – uczestnictwo w pracach 

organów samorządu terytorialnego 
Samorządy zawodowe, gospodarcze itp. 
Współpraca międzynarodowa w administracji 
Partnerstwo publiczno-prywatne 
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Literatura  
obowiązkowa 

• J. Jasielski, Kontrola administracji publicznej. Warszawa 2007 
• M. Antoniak, Kontrola rządowa w administracji publicznej: poradnik dla kontrolujących i 

kontrolowanych. Warszawa 2012 
• T. Kiziukiewicz (red.), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Difin, 

Warszawa 2012; 
• E. Knosala, Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011. 

Literatura  
uzupełniająca 

83. R. Moeller, Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015; 
84. B. Gumińska, K. Marchewka-Bartkowiak, B. Szeląg (red.), Audyt wewnętrzny i kontrola 

zarządcza. Studium przypadku, CeDeWu, Warszawa 2013. 
Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Wykład: 
56.  z zastosowaniem nowoczesnych metod (prezentacja multimedialna, materiały 

filmowe) 

57.  konwersatoryjny (interaktywny) charakter wykładu 
Ćwiczenia: 

58.  case study 

59.  dyskusja 

60.  praca w grupach – projekt  
Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, program prezentacyjny (Power Point, Prezi), konspekt wykładu i ćwiczeń, 

teksty studiów przypadku, podręczniki, książki, materiały internetowe. 
Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Przygotowanie projektu dotyczącego realizacji ważnej dla danej jednostki organizacyjnej sektora 
publicznego sprawy. Studenci wybierają spośród tematów dyskutowanych podczas 
konwersatorium wykładowcy z grupą. 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Ćwiczenia: 
98.  Warunkiem wstępnym zaliczenia ćwiczeń jest obecność na co najmniej 3/4 godzin 

zajęć w ramach ćwiczeń. 

99.  Zaliczenie następuje po przedłożeniu oraz uzyskaniu zaliczenia z projektu grupowego. 

100.  Zaliczenie ćwiczeń warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu. 
Wykład: 

101.  Egzamin pisemny. 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocena zaliczeniowa: 
102.  Obecność: warunek sine qua non  (min. 3/4 godzin) 

103.  Aktywny udział w zajęciach potwierdzający umiejętności i kompetencje 

104.  Kolokwium (lub kolokwia) potwierdzające zdobytą wiedzę  
Ocena z egzaminu: 

105.  Test zawierający pytania zamknięte lub otwarte; oceniany w skali: 

100%-93% 92%-85% 84%-75% 74%-67% 66%-55% <55% 
Ocena: 5,0 Ocena: 4,5 Ocena: 4,0 Ocena: 3,5 Ocena: 3,0 Ocena: 2,0 

 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa składa się w 2/3 z oceny uzyskanej podczas egzaminu oraz w 1/3 z oceny 
uzyskanej podczas ćwiczeń. Uzyskanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części jest 
równoznaczne z uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej. 

Warunki zaliczenia Konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części w ramach przedmiotu, czyli ćwiczeń 
(zaliczenia) i wykładu (egzaminu). 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: SYSTEMY INFORMACYJNE I INFORMATYZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia  
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 
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Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W – 10  

Ćw. – 10  
Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W – 10  
Ćw. – 5  

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw.  

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

80.  wyjaśnienie procesów kształtowania się informatycznego i elektronicznego prawa 
administracyjnego; 

81.  przybliżenie reguł prawnych funkcjonowania różnego rodzaju systemów tzw. 
podpisu elektronicznego w obrocie prawnym; 

82.  zapoznanie z obowiązującymi regułami doręczania i odbierania aktów 
administracyjnych w postaci elektronicznej; 

83.  przybliżenie polskich i unijnych zasad ochrony danych osobowych;  
84.  zaznajomienie z nowymi technologiami oraz trendami cyfryzacji administracji 

publicznej w Polsce i Unii Europejskiej. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
    Wiedza 

KW_01 
Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu elektronicznego i informatycznego prawa 
administracyjnego. 

Umiejętności 

KU_01 
Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi z zakresu elektronicznych 
i informatycznych systemów stosowanych w administracji publicznej. 

KU_02 
Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu elektronicznego i informatycznego prawa 
administracyjnego. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 
Jest przygotowany i zdolny do podjęcia zatrudnienia w strukturach administracji publicznej opartych 
o nowe technologię i systemy cyfrowe. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 K2P_W03 96.  egzamin pisemny 

KU_01 K2P_U02 97.  aktywność na zajęciach 

KU_02 K2P_U11 98.  aktywność na zajęciach 

KK_01 K2P_K02 
99.  projekt  

100.  dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład =      10h 
ćwiczenia =     10h 
przygotowanie do ćwiczeń =    25h 
studiowanie literatury =      5h 
przygotowanie do egzaminu =    8h 
realizacja zadań projektowych =  10h 
e-learning =     
zaliczenie/egzamin=     2h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) = 5h 
RAZEM:      75h 
Liczba punktów  ECTS:    3 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych:  2 pkt 
 

Niestacjonarne 
wykład =  10h 
ćwiczenia =  5h 
przygotowanie do ćwiczeń =  25h 
studiowanie literatury = 5h 
przygotowanie do egzaminu =  8h 
realizacja zadań projektowych = 10h 
e-learning =  
zaliczenie/egzamin =   2h 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) = 10h   
RAZEM:              75h 
Liczba punktów  ECTS: 3 pkt 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 pkt 
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Wymagania wstępne Znajomość zasad logicznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków.  

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
• Geneza i rozwój informatycznego prawa administracyjnego i cyfryzacji polskiej administracji. 
• Europejski wymiar regulacji w zakresie cyfryzacji administracji publicznej. 
• Trendy cyfryzacji administracji publicznej. 
• Regulacje prawne w zakresie doręczania i odbierania aktów administracyjnych w oparciu 

o kodeks postępowania administracyjnego, ordynację podatkową i inne wybrane akty prawa 

procesowego. 
• Biuletyn Informacji Publicznej jako narzędzie dostępu do informacji publicznej. 
• Ochrona danych osobowych na gruncie przepisów prawa polskiego oraz Rozporządzenia 

Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (UE). 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
Podpis elektroniczny w praktyce. 
ePUAP jako narzędzie komunikacji w administracji publicznej. 

Literatura  
obowiązkowa 

46.  D. Szostek, Nowe ujęcie dokumentu w Polskim prawie prywatnym ze szczególnym 
uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 
2012. 

47.  M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej. nowa jakość usług publicznych dla 
obywateli i przedsiębiorców, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013. 

Literatura  
uzupełniająca 

61.  J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, 
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 

Wykład: 
106.  z zastosowaniem nowoczesnych metod (prezentacja multimedialna, materiały 

filmowe) 

107.  konwersatoryjny (interaktywny) charakter wykładu 
Ćwiczenia: 

108.  praca w grupach – projekt  
Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, program prezentacyjny (Power Point, Prezi), konspekt wykładu i ćwiczeń, 

teksty studiów przypadku, podręczniki, książki, materiały internetowe. 
Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Nie dotyczy 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Ćwiczenia: 
85. Warunkiem wstępnym zaliczenia jest obecność na min. 3/4 godzin zajęć w ramach 

ćwiczeń. 

86. Zaliczenie następuje po przedłożeniu oraz uzyskaniu zaliczenia z projektu grupowego. 

87. Zaliczenie ćwiczeń warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu. 
Wykład: 

88. Egzamin pisemny. 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Ocena zaliczeniowa: 
89. Obecność: warunek sine qua non  (min. 3/4 godzin) 

90. Aktywny udział w zajęciach potwierdzający umiejętności i kompetencje 

91. Kolokwium (lub kolokwia) potwierdzające zdobytą wiedzę  
Ocena z egzaminu: 

92. Test zawierający pytania zamknięte i otwarte, oceniany w skali: 

100%-93% 92%-85% 84%-75% 74%-67% 66%-55% <55% 
Ocena: 5,0 Ocena: 4,5 Ocena: 4,0 Ocena: 3,5 Ocena: 3,0 Ocena: 2,0 

 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa składa się w 2/3 z oceny uzyskanej podczas egzaminu oraz w 1/3 z oceny 
uzyskanej podczas ćwiczeń. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek elementów 
przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej. 

Warunki zaliczenia Konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części w ramach przedmiotu, czyli ćwiczeń 
(zaliczenia) i wykładu (egzaminu). 
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* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot:  Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W-10 
Ćw-10 

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W-10 
Ćw-5 

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Wykład, konwersatorium 

Cele przedmiotu 
 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami nauki o bezpieczeństwie, tj. 
przedstawienie istoty bezpieczeństwa międzynarodowego, głównych koncepcji teoretycznych 
odnoszących się do niego oraz najistotniejszych zagrożeń dla ładu międzynarodowego, które 
są przedmiotem aktualnych badań. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Przedstawia rolę instytucji międzynarodowych w podtrzymywaniu ładu międzynarodowego. 

KW_02 Przedstawia ewolucję bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym zmiany w zakresie zagrożeń 
dla ładu globalnego. 

Umiejętności 

KU_01 Interpretuje współczesne procesy globalne mające wpływ na bezpieczeństwo państw. 

KU_02 Krytycznie ocenia propozycje aktualnych rozwiązań problemów dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Jest świadomy potrzeby poszerzania swojej wiedzy z zakresu zagrożeń dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego w celu oferowania rozwiązań dla bieżących problemów podczas pracy w 
administracji publicznej. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W13 Egzamin 

KW_02 K2P_W12 Egzamin 

KU_01 K2P_U01 Dyskusja 

KU_02 K2P_U02 Dyskusja 

KK_01 K2P_K01 Dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
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Stacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 20 
przygotowanie do wykładu = 15 
przygotowanie do egzaminu = 15 
realizacja zadań projektowych =  
e-learning =  
zaliczenie/egzamin = 5 
inne  (jakie) =  
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 
 

Niestacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń = 25 
przygotowanie do wykładu = 15 
przygotowanie do egzaminu = 15 
realizacja zadań projektowych =  
e-learning =  
zaliczenie/egzamin = 5 
inne  (jakie) =  
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 

Wymagania  wstępne 
 

Ogólna wiedza na temat obecnej sytuacji politycznej w skali globalnej oraz podstawowa 
wiedza z zakresu historii najnowszej. 

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
93. Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego. Bezpieczeństwo międzynarodowe 

w świetle teorii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. 2h 

stacjonarne / 2h niestacjonarne 

94. Zimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa. Ewolucja bezpieczeństwa 

międzynarodowego po zimnej wojnie. 2h stacjonarne / 2h niestacjonarne 

95. Użycie siły w stosunkach międzynarodowych. 2h stacjonarne / 2h niestacjonarne 

96. Specyfika współczesnych konfliktów zbrojnych. 2h stacjonarne / 2h 

niestacjonarne 

97. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa - zarys roli najważniejszych organizacji 

międzynarodowych działających na rzecz utrzymania ładu międzynarodowego. 

2h stacjonarne / 2h niestacjonarne 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 

Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa - m.in. terroryzm, piractwo, wojny 

hybrydowe, przestępczość zorganizowana, proliferacja BMR, wojna 

cybernetyczna, armie nienależące do państw. 5h stacjonarne / 2h niestacjonarne 
Pozamilitarne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo 

energetyczne, społeczne i ekologiczne. 4h stacjonarne / 2h niestacjonarne 
Zaliczenie ćwiczeń. 1h stacjonarne / 1h niestacjonarne 

Literatura  
obowiązkowa 
 

E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych. 
Warszawa 2007. 
R. Kuźniar i in, .Bezpieczeństwo międzynarodowe. Warszawa 2012 
P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: wyzwania i 
zagrożenia XXI wieku. Radom 2009. 
R. Kuźniar, A. Bieńczyk - Missala, B. Balcerowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe, 
Warszawa 2012. 
E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, 
Warszawa 2007. 
E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, 
warszawa 2006. 
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Literatura  
uzupełniająca 

 
R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008. 
J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej, Kraków 2008. 
R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005. 
M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2007. 
M. Madej, Zagrożenia asymetryczne, Warszawa 2007. 
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 2004. 
R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008. 
J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010. 
R. Kłosowicz, A. Mania (red.), Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, 
Kraków 2012. 
M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, 
Warszawa 2007. 
K. Kubiak, Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Warszawa 
2009. 
B. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2013. 
P. Żurawski vel Grajewski, Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny, Warszawa 
2012. 
T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. 
Energia - środowisko – klimat, Kraków 2017. 
S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku: pojęcia, przejawy, przyczyny, Poznań 
2013. 
S. Wojciechowski, R. Fiedler (red.), Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, 
Poznań 2009. 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

Zajęcia bezpośrednie: 
Wykład problemowy, analiza tekstów, dyskusja. 
 
E-learning: 
Nie dotyczy  

Pomoce dydaktyczne Prezentacje multimedialne, teksty dla studentów. 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

Nie dotyczy 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Egzamin ustny. 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Oceny cząstkowe: ocena aktywnego udziału w dyskusjach (OA). 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena końcowa (OK) będzie średnią ważoną oceny uzyskanej z ćwiczeń (OA) i egzaminu 
ustnego (OU). Ocena końcowa obliczona zostanie w oparciu o wzór: OK=2/3xOU+1/3xOA 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Jest ona warunkiem 
dopuszczenia do egzaminu ustnego. Egzamin ustny obejmuje swoim zakresem zagadnienia 
przedstawione podczas ćwiczeń i wykładów. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

 
Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa  

Przedmiot: Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych 
Profil kształcenia: profil praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W-10 
Ćw-10 
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Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W-10 
Ćw-5 

Punkty ECTS  3 

Koordynator 
przedmiotu 

  

Prowadzący 

wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

Wykład 
Ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

Celem kształcenia jest - rozumienia podstaw merytorycznych zarządzania kryzysowego w tym 
interpretacji zjawisk towarzyszących zarządzaniu kryzysowemu oraz rozumienia roli i 
znaczenie organów administracji publicznej i samorządowej w utrzymaniu bezpieczeństwa 
wewnętrznego. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                       Wiedza 

KW_01 Student zna genezę zagrożeń naturalnych i antropogenicznych oraz związane z nimi sytuacje 
kryzysowe. 

KW_02 Posiada wiedze na temat instytucji administracji publicznej i samorządowych zajmujących się 
zarządzaniem ryzykiem w sytuacjach kryzysowych. 

     Umiejętności 

KU_01 Potrafi właściwie zinterpretować współczesne zagrożenia oraz potencjalne i rzeczywiste 
sytuacje kryzysowe  

KU_02 Potrafi ocenić zagrożenie poprzez analizę ryzyka w sytuacjach kryzysowych. 

  Kompetencje społeczne 

KK_01 Ma świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy z zakresu oceny ryzyka i 
zarządzania nim w sytuacjach kryzysowych. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu 
kształcenia 

KW_01 K2P_W01, K2P_W02 zaliczenie pisemne 

KW_02 K2P_W03 zaliczenie pisemne 

KU_01 K2P_U01 zaliczenie pisemne 

KU_02 K2P_U03 zaliczenie pisemne 

KK_01 K2P_K01 zaliczenie pisemne 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 20 
przygotowanie do wykładu = 20 
przygotowanie do egzaminu =  
realizacja zadań projektowych =  
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 10 
inne  (jakie) = 5 (konsultacje) 
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 

Niestacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń = 45 
przygotowanie do wykładu = 20 
przygotowanie do egzaminu =  
realizacja zadań projektowych =  
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 10 
inne  (jakie) = 5 (konsultacje) 
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,6 

 
Wymagania wstępne 

 
Brak 
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
Pojęcie i istota zagrożeń naturalnych i antropogenicznych, ich źródło i zakres czasowo-
przestrzenny. Klęski żywiołowe oraz katastrofy wywołane działalnością człowieka. Analiza 
skutków klęsk żywiołowych i katastrof dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. 
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych: podstawy prawne, system zarządzania 
kryzysowego, zadania administracji publicznej i samorządowej. Zapobieganiu i reagowanie 
w sytuacjach kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury 
krytycznej. Ochrona ludzi i  środowiska przed klęskami żywiołowymi.  
Razem: 10 godz. 

Treści realizowane na ćwiczeniach:  
Ćwiczenia prowadzone są metodą pracy w grupach i obejmują problematykę eksperckiej 
oceny zagrożenia w oparciu o dwuwymiarową matrycę ryzyka. 
Razem: 5 godz. 

 
 

Literatura 
obowiązkowa 
 
 
Literatura 
uzupełniająca 

J. Prońko Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego, Bielsko - Biała, 
2010, WSA 

P. Sienkiewicz (red.) Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym. Toruń 2010. 
 
K. Jałoszyński, B. Wiśniewski — Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa , Bielsko - 

Biała, 2007, WSA 
J. Prońko, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek — Kryzys i zarządzanie , Bielsko - Biała, 2006, WSA 
J. Prońko — Bezpieczeństwo państwa: zarys teorii problemu i zadań administracji publiczne, 

Bielsko - Biała, 2007, WSA 
 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej  
i e-learning) 

W formie bezpośredniej: 
Wykład  
Ćwiczenia 
 

Pomoce dydaktyczne     rzutnik multimedialny, materiały do ćwiczeń, podręczniki 

Projekt (o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  98. Zaliczenie pisemne w formie testu 20 pytań (jednokrotnego wyboru). 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

99. Sprawdzanie bieżącej wiedzy w formie pisemnej w skali 2,0 do 5,0.   

100. Ocena wykonanych ćwiczeń w skali od 2,0 do 5,0.  

101. Ocena z zaliczenia pisemnego (test) według skali: 

102. 2,0 wynik < mniej niż 70%  odpowiedzi poprawnych 

103. 3,0 wynik 71-75% odpowiedzi poprawnych 

104. 3,5 wynik 76-80% odpowiedzi poprawnych 

105. 4,0 wynik 81-85% odpowiedzi poprawnych 

106. 4,5 wynik 86-90% odpowiedzi poprawnych  

107. 5,0 wynik 91-100% odpowiedzi poprawnych 
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 0,5 oceny z ćwiczeń audytoryjnych i 
w 0,5 oceny zaliczenia pisemnego (pytania testowe) obejmujące całość programu zajęć 
(wykłady i ćwiczenia). 

Ocena końcowa stanowi zaokrąglenie: 
niedostateczny      - od 2,00 do 2,50 
dostateczny           - od 2,51 do 3,00 
dostateczny plus   - od 3,01 do 3,50 
dobry                     - od 3,51 do 4,00 
dobry plus             - od 4,01 do 4,50 
bardzo dobry         - od 4,51 do 5,00 
 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny potwierdzającej 
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
określonych dla przedmiotu. 
 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 
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SYLABUS PRZEDMIOTU 
Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 
Przedmiot: Modele administracji publicznej  
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin w 
semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W-10 
Ćw-10 

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W-10 
Ćw-5 

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 

wykład  

ćw.  

Forma zajęć 
 

Wykład 
Ćwiczenia 

Cele przedmiotu 
 

Student powinien zdobyć wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej w państwach 
regionu. Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności analizowania rozwiązań systemowych w 
administracji publicznej w państwach regionu i rozwijanie świadomości konieczności pogłębiania 
wiedzy z tego zakresu. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Zna i objaśnia rodzaje więzi i rządzące nimi prawidłowości występujące w relacjach międzyludzkich, 
mających wpływ na kształtowanie się systemu podmiotów administracji publicznej. 

KW_02 Zna miejsce człowieka w organizacji, rozumie zasady i procesy zarządzania zasobami ludzkimi we 
współczesnych organizacjach oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce funkcjonowania 
administracji publicznej. 

KW_03 Zna szczegółowe metody i narzędzia analizy wybranych norm i reguł organizacyjnych, zawodowych i 
kulturowych, określające prawidłowości wpływające na zmiany w sposobie funkcjonowania urzędów i 
instytucji zajmujących się administrowaniem w sferze działalności publicznej. 

     Umiejętności 

KU_01 Formułuje własne opinie na temat zjawisk społecznych oraz dobiera krytyczne metody, techniki ich 
analizy na potrzeby zarządzania strukturami administracji publicznej oraz ich zasobami ludzkimi i 
rzeczowymi w wymiarze krajowym i unijnym. 

KU_02 Krytycznie analizuje zakres i formy oraz skuteczność i przydatność wykorzystania wiedzy 
teoretycznej i umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej do podejmowania czynności i 
rozstrzygnięć administracyjnych, należących do zadań i kompetencji pracownika administracji 
publicznej. 

KU_03 Poprawnie redaguje teksty prawne oraz fachowo sporządza inne dokumenty stosowane w 
działalności zawodowej, związane z zakresem wykonywanych zadań i obowiązków pracowniczych, 
zgodnie z zasadami legislacji administracyjnej procedurami postępowania administracyjnego lub 
innymi regułami wyznaczonymi przepisami prawnymi. 

           Kompetencje społeczne 

KK_01 Rozumie konieczność ciągłego poszerzania swej wiedzy, umiejętności i kompetencji, związaną z 
dynamiką zmian zachodzących w strukturach administracyjnych i zarządzaniu publicznym na 
poziomie krajowym i międzynarodowym oraz potrafi zachęcać do rozwoju inne osoby i organizować 
ich proces kształcenia. 

KK_02 Potrafi racjonalnie określić priorytetowe działania indywidualne i zespołowe konieczne do skutecznej 
realizacji zadań oraz dobrać adekwatne do zamierzonych celów instrumenty i metody ich 
wykorzystania.  
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KK_03 Jest świadomy wagi poszanowania praw człowieka, przestrzegania porządku prawnego i norm etyki 
zawodowej w czasie realizowanych przez siebie lub zespołów zadań zgodnie z dobrem publicznym, 
interesem państwa i społeczności lokalnych. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 K2P_W05 108. Test wiedzy 
KW_02 K2P_W07 109. Test wiedzy 
KW_03 K2P_W11 110. Test wiedzy 

KU_01 K2P_U03 111. Realizacja 

indywidualnego projektu 

KU_02 K2P_U07 112. Dyskusja 

KU_03 K2P_U13 113. Prezentacja wraz z 

dyskusją 
KK_01 K2P_K01 114. Dyskusja 
KK_02 K2P_K03 115. Prezentacja  
KK_03 K2P_K04 116. Dyskusja 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
 

Stacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 13 
studiowanie literatury = 15 
przygotowanie do egzaminu =  
realizacja zadań projektowych = 15 
e-learning =  
zaliczenie= 2 
egzamin =  
przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych = 10 
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 

Niestacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń = 18 
studiowanie literatury = 15 
przygotowanie do egzaminu =  
realizacja zadań projektowych = 15 
e-learning =  
zaliczenie= 2 
egzamin =  
przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych = 10 
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 

Wymagania  wstępne 
 

Zaliczone przedmioty: 
 

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie:  
1. Centralizacja, decentralizacja, dekoncentracja zadań w administracji publicznej. 
2. charakterystyka głównych modeli administracji publicznej. 
3. Omówienie modeli administracji europejskiej:  
- model angielski, 
- model francuski, 
- model niemiecki. 
4. Funkcjonowanie administracji publicznej w wybranych państwach regionu. 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 
1. Ewolucja administracji na przestrzeni wieków - prezentacja wraz z dyskusją. 
2. Analiza porównawcza modeli administracji publicznej omówionych na wykładzie. 
3. Funkcjonowanie administracji publicznej w wybranych krajach: 
- Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria. Różnice i podobieństwa wobec administracji publicznej w 
Polsce. 

Literatura  
obowiązkowa 
 

Barański M., Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i 
Wschodniej, Wyd. Adam Marszalek, Toruń, 2008. 

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa, 2001. 
Literatura  
uzupełniająca 
 

• Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, (red.) M. Mazurek, S. Jaśkiewicz, 
Warszawa-Siedlce, 2011. 

• Supernat J., Europejska przestrzeń administracyjna (zarys problematyki), (w:), Europeizacja 
polskiego prawa administracyjnego, (red.), Z. Janku i inni, Wrocław, 2005. 
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Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning) 
 

Wykład problemowy, 
Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusje 

Pomoce dydaktyczne   teksty źródłowe, prezentacja multimedialna 

Projekt (o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  Zaliczenie z oceną 
Oceny cząstkowe  
(formujące): 

Z teoretycznych sprawdzianów wiedzy (wg stosowanej punktacji):  
3.0 → 60-67%,  3.5 → 68-75%,  4.0 → 76-83%,  4.5 → 84-91%,  5.0 → 92 -100%,   
Za prezentację/instruktaż/referat: 3.0 → ogólne przedstawienie problemu z niewielkimi błędami; 
4.0 → ogólne przedstawienie problemu, poprawne pod względem merytorycznym i metodycznym;  
5.0 → wyczerpujące i bezbłędne przedstawienie problemu z praktycznych sprawdzianów 
umiejętności:3.0 → w prezentowanym zadaniu koryguje błędy po podpowiedzi nauczyciela oraz 
tłumaczy stosowane procedury w sposób ogólny i/lub po sugestiach nauczyciela uzupełniając 
wypowiedź;  3.5 → ocena pośrednia;4.0 → poprawnie prezentuje zadanie oraz tłumaczy 
stosowane procedury w sposób ogólny i/lub po sugestiach nauczyciela uzupełniając wypowiedź;    
4.5 → ocena pośrednia;  5.0 → bezbłędnie prezentuje zadanie, wyczerpująco tłumacząc 
stosowane procedury;   
Za udział w dyskusji: 3.0 → postawa bierna, ale wypowiedzi poprawne; 4.0 → postawa aktywna i 
poprawne wypowiedzi; 5.0 → postawa aktywna, poprawne wypowiedzi i wykazanie się 
znajomością szerszej literatury.   

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena zaliczeniowa na podstawie ocen cząstkowych: 
 
20% udział w dyskusji, 
20% prezentacja 
60% kolokwium 

Warunki zaliczenia Zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia przewidzianych w programie zajęć 
 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

Kierunek studiów: Administracja 

Specjalność: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa 

Przedmiot:  Odpowiedzialność państwa i pracowników administracji za wykonywanie władzy publicznej 
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 2 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021 
Liczba godzin                 
w semestrze 

I II 
1 2 3 4 

Studia stacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W -10 
Ćw -10 

Studia 
niestacjonarne 
(w/ćw/lab/pr/e) 

   
W -10 
Ćw - 5 

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu 

 

Prowadzący 
wykład  

ćw./lab/ sem./pros.  

Forma zajęć 
 

wykład problemowy, ćwiczenia 
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Cele przedmiotu 
 

Poznanie zasad odpowiedzialności państwa i prawnych regulacji trybu dochodzenia roszczeń  

w relacjach międzynarodowych i krajowych. 
Zrozumienie znaczenia, charakteru i konsekwencji odpowiedzialności związanej                    

ze statusem pracownika administracji publicznej. 
Nabycie umiejętności rozróżnienia poszczególnych rodzajów odpowiedzialności                   i 

procedury ich egzekwowania. 
Kształtowanie postawy uczciwości, rzetelności i legalności wykonywanych zadań oraz 

zasadności ponoszenia odpowiedzialności za działania niezgodne z prawem. 

Kod efektu kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis efektów kształcenia 
                                                    Wiedza 

KW_01 Wyjaśnia podstawowe pojęcia i terminologię normatywną związaną z odpowiedzialnością prawną 
państwa, jednostek administracyjnych, wymienia i opisuje jej rodzaje, zna regulacje prawne 
określające przesłanki wymagane do ich zastosowania. 

KW_02 Charakteryzuje zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działanie jego organów 
związane z wykonywaniem władzy publicznej, rozumie różnice miedzy poszczególnymi rodzajami 
odpowiedzialności w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 

Umiejętności 

KU_01 Klasyfikuje przesłanki prawne poszczególnych rodzajów odpowiedzialności związane ze      
statusem pracownika administracji publicznej, analizuje i ocenia konkretne zdarzenia                     
z udziałem pracowników administracji rodzące odpowiedzialność, uzasadnia swój wybór oraz 
wskazuje tryb i następstwa prawne tych odpowiedzialności. 

Kompetencje społeczne 

KK_01 Ma zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, jest świadomy 
konsekwencji za bezprawne działania przy wykonywaniu zadań publicznych, dba o kształtowanie 
zaufania do instytucji publicznych państwa i dobrych relacji urząd – obywatel. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych) 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 

KW_01 K2P_W02 48.  zaliczenie pisemne testowe 

49.  wypowiedzi ustne 

50.  analiza przepisów prawnych 

KW_02 K2P_W10,K2P_W14 117. prezentacja     zagadn

ienia                      z  dyskusją 

118. interpretacja    wybran

ych przepisów  

119. zaliczenie pisemne 

KU_01 K2P_U02, K2P_U08 • Indywidualna prezentacja 

rozwiązań kazusów prawnych z 

dyskusją 

• praca pisemna  w  grupie 

• praca zespołowa – studium 

przypadku 

KK_01 K2P_K02, K2P_K03, K2P_K04 62.  prezentacja własnych opinii, 

poglądów i stanowiska na 

wybrane tematy 

63.  debata 

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych 
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Stacjonarne 
wykład = 10 
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń =20  
przygotowanie do wykładu = 10 
przygotowanie do egzaminu = 20 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning =0 
zaliczenie/egzamin = 3 
inne  (jakie) =konsultacje = 2 
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 

Niestacjonarne 
 wykład = 10 
ćwiczenia = 5 
przygotowanie do ćwiczeń = 15 
przygotowanie do wykładu = 10 
przygotowanie do egzaminu = 25 
realizacja zadań projektowych = 0 
e-learning = 0 
zaliczenie/egzamin = 5 
inne  (jakie) = konsultacje = 5 
RAZEM: 75 
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5 

Wymagania  wstępne W zakresie podstawowym wiedza i umiejętności z przedmiotów: prawo administracyjne, prawo 
karne, prawo cywilne, prawo pracy. 

Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.) 

Treści realizowane na wykładzie: 10 h 
 

1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności prawnej ustanowionej w administracji publicznej, 
tryb jej uruchamiania, organy orzekania, rodzaj sankcji i konsekwencje ich zastosowania. 
2. Odpowiedzialność służbowa związana ze statusem prawnym pracownika administracji 
publicznej, odpowiedzialność materialna, dyscyplinarna, porządkowa, ze stosunku pracy 
w administracji publicznej (lobbing, dyskryminacja). 3.Odpowiedzialność cywilnoprawna ze 
szkodą wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej i tryb dochodzenia roszczeń, 
przesłanki odpowiedzialności, bezczynność organów władzy publicznej. 
4.Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, 
ogólna charakterystyka unormowań prawnych, zakres podmiotowo-przedmiotowy regulacji                   
i  konwencje ich  zastosowania.                                                                                                                                            
5. Odpowiedzialność karna pracowników administracji publicznej, rodzaj i specyfika tzw. 
przestępstw urzędowych oraz następstwa prawne ich popełnienia (rodzaje kar).                                 
6. Postępowanie skargowe w administracji publicznej, zasady składania i rozpatrywania skarg, 
zakres podmiotowo-przedmiotowy regulacji prawnych, terminy składania skarg i sposób ich 
załatwienia. 
 
Treści realizowane na ćwiczeniach: 5 h 
 
1.Analizowanie i rozpoznawanie przesłanek poszczególnych rodzajów odpowiedzialności 
prawnej przy rozpatrywaniu konkretnych kazusów opisujących zdarzenia i czynności służbowe        
z  udziałem  pracowników administracji publicznej .                                                                                               
2.Określanie konsekwencji prawnych w sytuacji ponoszenia odpowiedzialności przez organy 
władzy publicznej za szkody wyrządzone wydaniem lub niewydaniem orzeczenia lub decyzji 
administracyjnej albo bezczynnością w sferze legislacyjnej.                                                                
3.Klasyfikowanie i uzasadnianie odpowiedzialności karnej pracowników administracji publicznej 
za czyny zabronione opisane w kazusie. 

Literatura  
obowiązkowa 
 

85.  P. Dzienis - Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej. Warszawa 2006 

86.  Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność majątkowa, 

służbowa, cywilnoprawna i karna, pod red. Joanny Borkowskiej. Warszawa 2011 

87.  J. Boć (red) – Administracja publiczna,.,2004, Kolonia Limited,s.344 i n. 

88.  J. Boć (red) – Prawo administracyjne,.,2007, Kolonia Limited, Rozdział IX,s.428 i n. 

89.  J. Borkowska  (red)  -Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej, 

Warszawa 2009,C. H. Beck 

90.  K. Knoppek, Prawo cywilne, wyd.Lex Wolters Kluwer a business, 2015 

91.  E. Ura, Prawo administracyjne, wyd. Wolters Kluwer 2015 

92.  K.W. Baron (red),Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, wyd. Lex Wolters Kluwer 

a business, 2015 
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Literatura  
uzupełniająca 

13. Komentarze; do Ustawy prawo pracy 

14. Komentarze; Ustawy Kodeks cywilny 

15. Komentarze; do Prawa administracyjnego 

16. H. Szewczyk (red) – Zatrudnienie w administracji publicznej, wyd. Lex a Wolters 

Kluwer business 2014  

17. M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, wyd. Wolters Kluwer, 2015 
 

Metody nauczania 
(z podziałem na  
zajęcia w formie 
bezpośredniej                       
i e-learning) 

Zajęcia bezpośrednie: 
17. wykład problemowy 

18. ćwiczenia : (analiza tekstów, rozwiązywanie kazusów prawnych, studium przypadku) 

19. konsultacje 
E – learning: 

Pomoce dydaktyczne teksty aktów normatywnych, kazusy prawne, założenia do dyskusji, prezentacje medialne 

Projekt 
(o ile jest 
realizowany) 

 

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia:  101.  zaliczenie pisemne w formie testu wiedzy, rozwiązanie zadania umiejętnościowego 
 

Oceny cząstkowe  
(formujące): 

109.  ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach (opisanie rozwiązania kazusu 
prawnego) 

110.  ocena zaliczenia pisemnego testowego 
Kryteria oceny: 

       2,0 wynik < 51% max – ( do 15 pkt) 
       3,0 wynik > 51 - 60% max (16 -18 pkt) 
       3,5 wynik > 61 - 70% max (19 -21 pkt) 
       4,0 wynik  > 71 - 80% max  (22-24 pkt) 
       4,5 wynik > 81 - 90%  max (25 -27 pkt) 

                5,0 wynik > 91-100% (28-30 pkt) 
 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych 

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się z 80% oceny uzyskanej testowego 
zaliczenia pisemnego obejmującego wykłady i ćwiczenia oraz 20% oceny zadań wykonywanych 
podczas ćwiczeń. 
 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze wszystkich form 
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium 

 

 


