
DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki 

Kategoria przedmiotu/moduł Przygotowania ogólnego 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II, III 

Kod przedmiotu A1 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę semestr II, III 

Ćwiczenia: egzamin na ocenę semestr III 

Koordynator przedmiotu mgr M. Langner-Baecker 

Prowadzący zajęcia mgr M. Langner-Baecker 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
1. Stopniowe wprowadzanie i utrwalanie podstawowych funkcji językowych 

umożliwiających posługiwanie się językiem obcym w różnych sytuacjach życia 
codziennego na poziomie B2+ 

2. Posiadanie dużego zasobu słownictwa oraz zwrotów z zakresu administracji (zgodnie z 
kierunkiem studiów) pomocnego w przyszłej pracy zawodowej. 

3. Opanowanie czterech umiejętności językowych; mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie. 
4. Poznanie i utrwalanie reguł wybranych zagadnień z gramatyki niemieckiej. 
5. Opanowanie i utrwalanie zasad wymowy. 
6. Posiadanie podstawowych informacji dotyczących państw europejskich, zwłaszcza 

zagadnień związanych z administracją. 
7. Wykształcanie autonomii uczenia się poprzez zachęcanie do planowania, organizowania i 

oceniania własnej nauki oraz do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł (słowniki, Internet, multimedia) w celu pogłębienia wiedzy i zainteresowań. 

 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
 



Student musi mieć wcześniejszą wiedzę i umiejętności z języka niemieckiego na poziomie 
B2. 
 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 

K_W02 

słownictwo charakterystyczne dla studiowanego 
kierunku Administracja II stopnia, zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Test 
zaliczeniowy C 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U15 ma umiejętności językowe właściwe dla 

studiowanego kierunku   Administracja II stopnia, 
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Odpowiedź 
ustna C 

K_U16 przygotować wystąpienia ustne (w tym prezentacje 
multimedialne) oraz pisemne w języku niemieckim 
(zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego) z zakresu prawa administracyjnego, a 
w szczególności struktury instytucji administracji 
publicznej z wykorzystaniem różnych źródeł 

Egzamin ustny C 

K_U17 udzielić informacji urzędowej w formie pisemnej i 
ustnej dotyczącej obiegu dokumentów i obsługi 
klienta (z odniesieniem do obowiązujących regulacji 
prawnych w języku niemieckim 

Test 
zaliczeniowy C 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K02 myśleć i działać w sposób kreatywny Egzamin 

ustny C 

K_K03 współdziałać i komunikować się z otoczeniem Obserwacja i 
ocena pracy 
studenta w 

grupie 

C 

K_K07 uczyć się przez całe życie, samodzielnie i krytycznie 
w sposób ustawiczny uzupełniać wiedzę i 
umiejętności, poszerzone o wymiar 
interdyscyplinarny 

Obserwacja i 
ocena pracy 
studenta w 

grupie 

C 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 



FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  
2.Analiza tekstów źródłowych  
3. Ćwiczenia/konwersatorium 
4. Konsultacje  
5.Praca własna studenta  
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 
7.Przygotowanie do egzaminu 
8.Przygotowanie do zaliczenia  
9. Egzamin 
10. Zaliczenie 

- 
- 

2,00 
0,20 
0,52 
0,20 
0,60 
0,40 
0,04 
0,04 

- 
 - 

50 
5 

13 
5 

15 
10 
1 
1 

                                                                                               suma 4 
 
 

100 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 

nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
 
Semestr 2 
1. Studia na uniwersytecie - Zapoznanie w grupie studenckiej, struktura uniwersytetu, 

wydziały, kierunki, przedmioty, plan zajęć, program, formy zajęć, zaliczenia i egzaminy – 
wywiady ze starszymi kolegami - 4 godz. 

2. Życie w wielkim mieście – porównanie życia w wielkim mieście i na wsi; rozmowa o 
udogodnieniach cywilizacyjnych, dostępie do kultury i edukacji; organizacja transportu i 
handlu; prezentacja multimedialna informacji; pisanie raportu z wydarzeń – 6 godz. 

3. Tradycja - prezentacja regionu zamieszkam, tradycyjne święta, potrawy; przyjmowanie 
gości zagranicznych – 3 godz. 

4. Życie w Polsce, życie w innych krajach - porównanie na wybranych przykładach; 
globalizacja; przygotowanie konferencji międzynarodowej z uwzględnieniem potrzeb 
niepełnosprawnych i ludzi będących na diecie – 3 godz. 

5. Administracja – władza - struktura administracyjna, wybory, partie polityczne – 4 godz. 
6. Media – zasady korzystanie z mediów, wywiady ze znanymi osobistościami – 

przeprowadzanie wywiadu – 3 godz. 
7. Przykładowy test egzaminacyjny na poziomie biegłości językowej B2+ - 2 godz. 
 
Semestr 3 
1. Business – dyskusja na temat uczciwości w businessie; manipulacja i szczerość w pracy; 

praca w korporacji i na własny rachunek; pisanie CV, listu motywacyjnego i eseju; 
wypracowanie podstawowych zasad rozmowy kwalifikacyjnej – 5 godz. 

2. Podróżowanie – telefoniczne ustalanie szczegółów podroży, odprawa on-line; 
formułowanie zaproszeń pisemnych i ustnych, pisanie reklamacji usługi przewozowej – 2 
godz. 

3. Reklama- dyskusja nad autentycznymi materiałami reklamowymi, reklama zewnętrzna a 
infrastruktura miejska; przygotowanie kampanii reklamowej w wybranych mediach; 
pisanie ulotki promocyjnej biura turystycznego, lotniska, firmy przewozowej – 3 godz. 



4. Handel i pieniądz – waluty, konto bankowe, zakupy przez Internet; negocjowanie cen i 
warunków; pisanie maili z zamówieniem, zapytaniem ofertowy – 5 godz. 

5. Innowacje – dyskusje nad innowacjami, które weszły w życie, prezentowanie nowinek – 1 
godz. 

6. Praca biurowa – organizacja pracy biurowej, podstawowe zasady BHP; urządzenia 
stosowane w pracy biurowej pisanie regulaminu miejsca pracy – 2 godz. 

7. Kultura – wiadomości o kulturze innych narodów, czytanie artykułów i wiadomości 
politycznych; pisanie krótkich notatek z wykładu – 2 godz. 

8. Przykładowy test i test zaliczeniowy na poziomie biegłości językowej B2+ 
 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  



 
1. Protokoły: egzaminu 
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
3. Prezentacja studenta 
4. Zaliczenia cząstkowe 

 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY 
Literatura podstawowa: 

1. Muller, Rusch i in., Moment mal 1 – język niemiecki dla młodzieży i dorosłych, 
podręcznik, Munchen 1996 

2. Muller, Rusch i in., Moment mal 1 – język niemiecki dla młodzieży i dorosłych, 
ćwiczenia, Munchen 1996 

 Literatura uzupełniająca: 
1. S. Bęza, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Warszawa 1996 
2. G. Hatała, M. Bielicka, Słownik tematyczny języka niemieckiego, Zielona Góra 1995 

Materiały z internetu/ prasy – teksty fachowe z dziedziny związanej z kierunkiem studiów. 
 
 
 

 

                        



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski 

Kategoria przedmiotu/moduł Przygotowania ogólnego 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II, III 

Kod przedmiotu A1 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę semestr II, III 

Ćwiczenia: egzamin na ocenę semestr III 

Koordynator przedmiotu mgr M. Starczewska 

Prowadzący zajęcia mgr M. Starczewska, mgr K. Kulak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
1. Stopniowe wprowadzanie i utrwalanie podstawowych funkcji językowych umożliwiających 
posługiwanie się językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego na poziomie B2+ 
2. Posiadanie dużego zasobu słownictwa oraz zwrotów z zakresu administracji (zgodnie z 
kierunkiem studiów) pomocnego w przyszłej pracy zawodowej. 
3. Opanowanie czterech umiejętności językowych; mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie. 
4. Poznanie i utrwalanie reguł wybranych zagadnień z gramatyki angielskiej. 
5. Opanowanie i utrwalanie zasad wymowy. 
6. Posiadanie podstawowych informacji dotyczących państw europejskich, zwłaszcza 
zagadnień związanych z administracją. 
7. Wykształcanie autonomii uczenia się poprzez zachęcanie do planowania, organizowania i 
oceniania własnej nauki oraz do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 
(słowniki, Internet, multimedia) w celu pogłębienia wiedzy i zainteresowań. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
 
Student musi mieć wcześniejszą wiedzę i umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2. 



 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 

K_W02 

słownictwo charakterystyczne dla studiowanego 
kierunku Administracja II stopnia, zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Test 
zaliczeniowy C 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U15 ma umiejętności językowe właściwe dla 

studiowanego kierunku   Administracja II stopnia, 
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Odpowiedź 
ustna C 

K_U16 przygotować wystąpienia ustne (w tym prezentacje 
multimedialne) oraz pisemne w języku angielskim 
(zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego) z zakresu prawa administracyjnego, a 
w szczególności struktury instytucji administracji 
publicznej z wykorzystaniem różnych źródeł 

Egzamin ustny C 

K_U17 udzielić informacji urzędowej w formie pisemnej i 
ustnej dotyczącej obiegu dokumentów i obsługi 
klienta (z odniesieniem do obowiązujących regulacji 
prawnych w języku angielskim 

Test 
zaliczeniowy C 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K02 myśleć i działać w sposób kreatywny Egzamin 

ustny C 

K_K03 współdziałać i komunikować się z otoczeniem Obserwacja i 
ocena pracy 
studenta w 

grupie 

C 

K_K07 uczyć się przez całe życie, samodzielnie i krytycznie 
w sposób ustawiczny uzupełniać wiedzę i 
umiejętności, poszerzone o wymiar 
interdyscyplinarny 

Obserwacja i 
ocena pracy 
studenta w 

grupie 

C 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA LICZBA 
GODZIN 



1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  
2.Analiza tekstów źródłowych  
3. Ćwiczenia/konwersatorium 
4. Konsultacje  
5.Praca własna studenta  
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 
7.Przygotowanie do egzaminu 
8.Przygotowanie do zaliczenia  
9. Egzamin 
10. Zaliczenie 

- 
- 

2,00 
0,20 
0,52 
0,20 
0,60 
0,40 
0,04 
0,04 

- 
 - 

50 
5 

13 
5 

15 
10 
1 
1 

                                                                                               suma 4 
 
 

100 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 

nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
 
Semestr 2 
1. Studia na uniwersytecie - Zapoznanie w grupie studenckiej, struktura uniwersytetu, 

wydziały, kierunki, przedmioty, plan zajęć, program, formy zajęć, zaliczenia i egzaminy – 
wywiady ze starszymi kolegami - 4 godz. 

2. Życie w wielkim mieście – porównanie życia w wielkim mieście i na wsi; rozmowa o 
udogodnieniach cywilizacyjnych, dostępie do kultury i edukacji; organizacja transportu i 
handlu; prezentacja multimedialna informacji; pisanie raportu z wydarzeń – 6 godz. 

3. Tradycja - prezentacja regionu zamieszkam, tradycyjne święta, potrawy; przyjmowanie 
gości zagranicznych – 3 godz. 

4. Życie w Polsce, życie w innych krajach - porównanie na wybranych przykładach; 
globalizacja; przygotowanie konferencji międzynarodowej z uwzględnieniem potrzeb 
niepełnosprawnych i ludzi będących na diecie – 3 godz. 

5. Administracja – władza - struktura administracyjna, wybory, partie polityczne – 4 godz. 
6. Media – zasady korzystanie z mediów, wywiady ze znanymi osobistościami – 

przeprowadzanie wywiadu – 3 godz. 
7. Przykładowy test egzaminacyjny na poziomie biegłości językowej B2+ - 2 godz. 
 
Semestr 3 
1. Business – dyskusja na temat uczciwości w businessie; manipulacja i szczerość w pracy; 

praca w korporacji i na własny rachunek; pisanie CV, listu motywacyjnego i eseju; 
wypracowanie podstawowych zasad rozmowy kwalifikacyjnej – 5 godz. 

2. Podróżowanie – telefoniczne ustalanie szczegółów podroży, odprawa on-line; 
formułowanie zaproszeń pisemnych i ustnych, pisanie reklamacji usługi przewozowej – 2 
godz. 

3. Reklama- dyskusja nad autentycznymi materiałami reklamowymi, reklama zewnętrzna a 
infrastruktura miejska; przygotowanie kampanii reklamowej w wybranych mediach; 
pisanie ulotki promocyjnej biura turystycznego, lotniska, firmy przewozowej – 3 godz. 

4. Handel i pieniądz – waluty, konto bankowe, zakupy przez Internet; negocjowanie cen i 
warunków; pisanie maili z zamówieniem, zapytaniem ofertowy – 5 godz. 



5. Innowacje – dyskusje nad innowacjami, które weszły w życie, prezentowanie nowinek – 1 
godz. 

6. Praca biurowa – organizacja pracy biurowej, podstawowe zasady BHP; urządzenia 
stosowane w pracy biurowej pisanie regulaminu miejsca pracy – 2 godz. 

7. Kultura – wiadomości o kulturze innych narodów, czytanie artykułów i wiadomości 
politycznych; pisanie krótkich notatek z wykładu – 2 godz. 

8. Przykładowy test i test zaliczeniowy na poziomie biegłości językowej B2+ 
 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 



1. Protokoły: egzaminu 
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
3. Prezentacja studenta 
4. Zaliczenia cząstkowe 

 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY 
1. „New English File”, poziom pre-intermediate, wydawnictwa Oxford 
2. Materiały przygotowane przez nauczyciela prowadzącego. 
3. D.Cotton, D. Falvey, S. Kent – Market Leader Intermediate 
4. M. Grussendorf – English for Presentations  
5. C. Oxenden, C.Latham- Koenig –New English File Upper-intermediate 
6. A.Pohl- Test Your Professional English:Secretarial 
 
 
 

 

                        



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Odpowiedzialność cywilna funkcjonariuszy 

Kategoria przedmiotu/moduł Przygotowania ogólnego 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu A2 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Geszprych 

Prowadzący zajęcia dr M. Geszprych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie studentów z zakresem odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. 
Odpowiedzialności na gruncie prawa karnego, cywilnego, administracyjnego i dyscyplinarnego. 
Zapoznanie z ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym zależnie od 
sprawowanych przez nich funkcji. 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
 
Ogólna wiedza z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego na poziomie 
studiów I-go stopnia. 
 
 

 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W07 systemy odpowiedzialności dyscyplinarnej 

funkcjonariuszy publicznych – zna terminy z 
dyscypliny nauk prawnych oraz wie na czym polega 
przestępstwo urzędnicze 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W11 obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy 
publicznych. Posiada wiedzę o  odpowiedzialności 
cywilnej, karnej, dyscyplinarnej funkcjonariuszy 
publicznych, a także praw i obowiązków stron w 
postępowaniach administracyjnych i członków 
społeczności samorządowych – w oparciu o 
rozwiązania prawa polskiego i międzynarodowego 

Przygotowanie 
referatu W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U13 określić zakres ochrony przysługującej urzędnikom 

publicznym zatrudnionym w administracji 
publicznej zależnie od sprawowanych funkcji  

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas dyskusji 

W, Ć 

K_U06 śledzić na bieżąco zmiany w prawie mające wpływ 
na zakres odpowiedzialności funkcjonariuszy 
publicznych 

Ocena sytuacji Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K01 do łączenia zdobytej wiedzy w pracy zawodowej z 

zachowaniem zasad etycznych 
Weryfikacje 
tekstów i 
wypowiedzi 

Ć 

K_K05 rozumie znaczenie odpowiedzialności za 
realizowane zadania przed współpracownikami oraz 
przed społeczeństwem 

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

K_K06 kierować się standardami dobrej administracji i 
propaguje zasady odpowiedzialności i etycznego 
zachowania  

Relacje w 
grupie Ć 

K_K07 do samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozumie 
potrzebę nadążania za zmianami prawa  

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 



FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ 
PRZYPISANE PKT 

ECTS 
PRZYPISANA 

LICZBA GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,40 10 

2.Analiza tekstów źródłowych  0,20 5 

3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,40 10 

4. Konsultacje  0,12 3 

5.Praca własna studenta  1,04 26 

6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 

7.Przygotowanie do egzaminu - - 

8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 

9. Egzamin - - 

10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 3 75 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
1. Przestępstwa urzędnicze 
2. Delikty pracownicze, odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników 
3. Systemy odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy publicznych 
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
5. Odpowiedzialność administracyjna wg kpa, samorządowych ustaw ustrojowych, ustawy 

antykorupcyjnej i innych szczególnych aktów 
6. Projekty nowych aktów prawnych w zakresie odpowiedzialności urzędniczej 

 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  



2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
1. Protokoły: zaliczeniowy 
2. Treść pytań zaliczeniowych z oceną 
3. Prezentacja studenta 
4. Zaliczenia cząstkowe 

 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
Literatura podstawowa: 
Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Zakamycze 2005 
T. Liszcz (red.), Prawo urzędnicze, Warszawa 2005 
E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011 
 
Literatura uzupełniająca: 
K. W. Baran (red), Prawo pracy, Zakamycze 2005  
J. Zimmermann, Prawo Administracyjne, Wolters Kluwer 2006 



 
Teksty aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego  
Wybrane akty szczególne 
 
 
 

 

                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Zasady tworzenia i stosowania prawa 

Kategoria przedmiotu/moduł Przygotowania ogólnego 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu A2b 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Geszprych 

Prowadzący zajęcia dr M. Geszprych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przekazanie studentom wiedzy w przedmiocie struktury, celów, założeń oraz rzeczywistej praktyki 
procesów tworzenia i stosowania prawa. 
Przedstawienie uwarunkowań prawnych oraz pozanormatywnych (społecznych, politycznych, 
psychologicznych) tych procesów. 
Prezentacja relacji pomiędzy ujęciem modelowym (teoretycznym) a praktyką ich funkcjonowania w 
społecznych realiach.   
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
 
Ogólna wiedza z zakresu podstaw prawoznawstwa pozyskana podczas studiów I stopnia  
 

 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W07 przebieg procesów tworzenia i stosowania prawa   Zaliczenie 

pisemne W 

K_W11 poszczególne typy źródeł prawa oraz poszczególne 
rodzaje decyzji stosowania prawa 

Przygotowanie 
referatu W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U06 oceniać przebieg procesu legislacyjnego i 

decyzyjnego 
Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas dyskusji 

W, Ć 

K_U13 weryfikować moc obowiązującą poszczególnych 
przepisów prawnych oraz moc wiążącą decyzji 
stosowania prawa  

Ocena sytuacji Ć 

K_U10 adaptować w praktyce rozwiązania 
międzynarodowe w realizowanych procesach 
zawodowych 

Ocena sytuacji Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K02 krytycznie ocenić formalną poprawność aktu 

normatywnego i decyzji stosowania prawa oraz 
procedur prowadzących do ich wydania 

Weryfikacje 
tekstów i 
wypowiedzi 

Ć 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ 
PRZYPISANE PKT 

ECTS 
PRZYPISANA 

LICZBA GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,40 10 

2.Analiza tekstów źródłowych  0,20 5 

3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,40 10 

4. Konsultacje  0,12 3 

5.Praca własna studenta  1,04 26 

6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 



7.Przygotowanie do egzaminu - - 

8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 

9. Egzamin - - 

10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 3 75 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU 
 

1. Pojęcie tworzenia prawa 
2. Koncepcja tworzenia prawa  
3. Zasady techniki prawodawczej. Zasada prawidłowej legislacji 
4. Prawotwórcza rola sądów i Trybunału Konstytucyjnego w polskim porządku 

prawnym  
5. Pojęcie i typy stosowania prawa (model sądowy i administracyjny) 
6. Ideologie stosowania prawa 
7. Dyskrecjonalność sędziowska   
8. Pozanormatywne determinanty procesu stosowania prawa  
9. Etyczne standardy tworzenia i stosowania prawa 
10. Praktyka tworzenia i stosowania prawa w Polsce: wyzwania, zagrożenia, patologia 

 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów uczenia się student nie zrealizował 
zakładanych efektów.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  



4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
1. Protokoły: zaliczeniowy 
2. Treść pytań zaliczeniowych z oceną 
3. Prezentacja studenta 
4. Zaliczenia cząstkowe 

 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004  
M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010 
A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski (red.), Precedens w polskim systemie prawa, Warszawa 2010 
G. Maroń, Wstęp do prawoznawstwa, Rzeszów 2011 
 
 

 

                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 

Kategoria przedmiotu/moduł Przygotowania ogólnego 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu A2 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu mgr W. Perdion 

Prowadzący zajęcia mgr W. Perdion 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Prezentacja rozwiązań prawno-organizacyjnych systemu ochrony informacji niejawnych i danych 
osobowych w Polsce.  
Zapoznanie z zasadami klasyfikowania i oznaczania klauzul tajności materiałów niejawnych, 
zasadami dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" i wyższej, zasadami i sposobami 
wydawania materiałów niejawnych uprawnionym osobom, procedurze ich przesyłania, 
przenoszenia i przewożenia oraz penalizacji zachowań godzących w bezpieczeństwo informacyjne 
państwa. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowa wiedza z zakresu prawa i administracji 
 
 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W03 kompetencje i obowiązki osób odpowiedzialnych za 

ochronę informacji i danych osobowych w 
jednostce organizacyjnej 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W11 normy prawne w oparciu, o które funkcjonuje polski 
system ochrony informacji niejawnych i danych 
osobowych 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W12 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego. 

Obserwacja 
aktywności 

studenta podczas 
dyskusji 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U03 prawidłowo zinterpretować zjawiska godzące w 

bezpieczeństwo informacyjne państwa i własnej 
jednostki oraz zapobiec nieuprawnionemu 
ujawnieniu materiałów niejawnych 

Ocena sytuacji Ć 

K_U06 przedstawić zasady klasyfikowania i oznaczania 
klauzul tajności materiałów niejawnych, zasadami 
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 
"poufne" i wyższej 

Przygotowanie 
referatu Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K03 wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do 

sprawnego komunikowania się i pracy zespołowej 
Relacje w 

grupie Ć 

K_K07 pogłębiać swoje umiejętności językowych, w tym 
również czytać ze zrozumieniem teksty 
specjalistyczne dotyczące ochrony informacji 

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

K_W06 stosować procedury przesyłania, przenoszenia i 
przewożenia materiałów niejawnych 

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,60 15 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,20 5 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,40 10 
4. Konsultacje  0,20 5 



5.Praca własna studenta  0.76 19 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma  3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
1. Pojęcie, istota i cechy informacji  
2. Rola i znaczenie informacji we współczesnym świecie  
3. Bezpieczeństwo informacji niejawnych w systemie bezpieczeństwa państwa  
4. Źródła, rodzaje i przejawy zagrożeń dla informacji niejawnych i innych chronionych z mocy prawa 
5. Klasyfikacja i sposoby oznaczania informacji niejawnych w Polsce  
6. Elementy systemu ochrony informacji niejawnych w RP: a) bezpieczeństwo osobowe, b) 
bezpieczeństwo fizyczne, c) bezpieczeństwo przemysłowe, d) bezpieczeństwo teleinformatyczne.  
7. Rodzaje postepowań sprawdzających w zakresie dostępu do informacji i ich granice  
8. Techniki ochrony informacji niejawnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym: a) 
kancelarie tajne b) kontrola obiegu dokumentów, c) ochrona materiałów niejawnych podczas ich 
przewożenia i przenoszenia.  
9. Pojęcie i istota ochrony danych osobowych  
10. Regulacje prawne w zakresie tworzenia, przechowywania i posługiwania się danymi osobowym  
11. Ochrona danych osobowych w systemie informatycznym – rozwiązania techniczne i 
organizacyjne 
12.Prawnokarne aspekty ochrony informacji i danych osobowych - odpowiedzialność służbowa i 
karna za naruszenie obowiązujących przepisów oraz dopuszczenie do ujawnienia informacji 
niejawnych. 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  



4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
1. Protokoły: zaliczeniowy 
2. Treść pytań zaliczeniowych z oceną 
3. Prezentacja studenta 
4. Zaliczenia cząstkowe 

 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa: 
M. Jagielski, Prawo do ochrony danych osobowych, Warszawa 2010, 
S. Sibiga, Konarski X., Ochrona danych osobowych, Warszawa 2007, 
I. Stankowska, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa, 2011, 
 
Literatura uzupełniająca: 
D.E. Dennig, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa, 2002,  
D. Pipkin, Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, Warszawa, 
2002, P.Thiem, Instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem, 
Gdańsk, 2012,  
K. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa, 2012,  
B. Iwaszko, Ochrona informacji w praktyce, Wrocław, 2012,  
 



Akty prawne dotyczące ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, 
zarządzania (nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania) i ochrony materiałów 
zawierających informacje niejawne oraz organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych 
oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych. 
 

                        



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: ochrona własności intelektualnej 

Kategoria przedmiotu/moduł Przygotowania ogólnego 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu A3 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenia 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr K. Ołdak - Jaczyńska 

Prowadzący zajęcia dr K. Ołdak - Jaczyńska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących własności intelektualnej, w tym 
własności wynalazków, znaków towarowych i zdobniczych, topografii układów scalonych, patentów 
oraz procedury rejestracji prawa własności intelektualnej.  
Przedstawienie roli Urzędu Patentowego i rzeczników patentowych. 
Prawa autorskie i pokrewne odnoszące się do własności intelektualnej, w tym przemysłowej. 
Prawne procedury ochrony własności intelektualnej (dochodzenie roszczeń cywilnych, zgłaszanie 
odpowiedzialności karnej, przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji). 
Przekazanie wiedzy w zakresie rozpoznawania i klasyfikowania własności intelektualnej, nabycie 
przez studentów umiejętności korzystania z praw własności na różnych polach eksploatacji oraz 
podejmowania kroków prawnych w celu ochrony tych praw. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Znajomość podstaw marketingu oraz podstaw prawa 
 
 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W13 kompetencje i obowiązki osób odpowiedzialnych za 

ochronę własności intelektualnej 
Zaliczenie 
pisemne W 

K_W12 ma wiedzę z zakresu prawa autorskiego, prawa 
własności przemysłowej, a także prawa ochrony 
przed nieuczciwą konkurencją 

Przygotowanie 
referatu W 

K_W11 podstawowe pojęcia, zasady i instytucje prawa 
własności intelektualnej 

Zaliczenie 
pisemne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_K01 prawidłowo zinterpretować zjawiska godzące w 

bezpieczeństwo własności intelektualnej oraz 
zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu 

Ocena sytuacji Ć 

K_K07 ma umiejętność korzystania z praw własności na 
różnych polach eksploatacji oraz podejmowania 
kroków prawnych w celu ochrony tych praw 

Przygotowanie 
referatu Ć 

K_K06 prawidłowo interpretować podstawowe przepisy 
prawne z zakresu prawa ochrony własności 
intelektualnej 

Ocena sytuacji Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K01 postępować zgodnie z zasadami etyki i 

poszanowaniu praw autorskich i własności 
przemysłowej 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_K07 rozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się z 
uwagi na ciągle zmieniające się przepisy prawne 
dotyczące własności intelektualnej 

Relacje w 
grupie Ć 

K_K06 rozumieć potrzebę kierowania się standardami 
dobrej administracji oraz przepisami prawnymi 
dotyczące własności intelektualnej 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,60 15 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,20 5 



3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,40 10 
4. Konsultacje  0,20 5 
5.Praca własna studenta  0,76 19 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma  3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
1. Geneza rozwoju ochrony własności intelektualnej na świecie i w Polsce.  
2. Zasady systemu ochrony własności intelektualnej.  
3. Znaczenie ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorców i konsumentów.  
4. Organizacje międzynarodowe i unijne w zakresie ochrony własności intelektualnej. 
5. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a prawo własności przemysłowej.  
6. Tajemnica przedsiębiorstwa jako najprostsza forma ochrony własności intelektualnej 
7. Kompetencje i działalność Urzędu Patentowego RP w zakresie ochrony własności 
przemysłowej.  
8. Znak towarowy – warunki uzyskania prawa ochronnego.  
9. Wspólnotowy znak towarowy. Wzór przemysłowy. Wzór wspólnotowy. 
10. Oznaczenia geograficzne. Istota wynalazku. Zasady udzielania patentu. 
11. Rodzaje patentów.  
12. Wzór użytkowy.  
13. Topografie układów scalonych. Istota i rodzaje udzielanych licencji.  
14. Rola rzeczników patentowych.  
15. Ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce.  
16. Ochrona wizerunku. 
17. Konsekwencje naruszania prawa własności intelektualnej. 
 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  



3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
1. Protokoły semestralne zaliczeniowe. 
2. Treść pytań na zaliczenie 
3. Prace pisemne 
4. Treść wygłoszonych referatów 

 
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
 
L.P. Conde (red.), Prawo własności intelektualnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2003. 
G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010 
Prawo własności w Unii Europejskiej: prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i 
prawa pokrewne (praca zbiorowa), Ministerstwo Sprawiedliwości 2003. 
J. Merski, J. Szmigrodzki, Ochrona własności intelektualnej: podstawowe akty prawa 
krajowego i międzynarodowego, Warszawa 2007. 
 
Literatura uzupełniające: 
Publikacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego http://www.uprp.gov.pl 



Nowińska E, Promińska U., du Vall M.: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 
LexisNexis 2011 
Biegański L.: Ochrona własności przemysłowej, Warszawa, PARP 2004 
Barta J.: Prawo autorskie, Warszawa CH Beck 2010 
B. Kurzępa, E. Kurzępa., Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki, Toruń 2010 
 
Akty prawne regulujące zagadnienia praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności 
przemysłowej i patentów oraz rzeczników patentowych – w zakresie prawa krajowego i 
europejskiego 
 
 

                        



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Zasady ustroju politycznego państwa 

Kategoria przedmiotu/moduł Podstawowy 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu B1 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr J. Łukaszyk 

Prowadzący zajęcia dr J. Łukaszyk, mgr A. Zwierzchowski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zaprezentowanie podstawowych zasad, na których opiera się ustrój państwowy, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na podstawy doktrynalne i teoretyczne instytucji ustrojowych. Są one także 
ukazywane w kontekście orzecznictwa sądowego.  
Wykazanie, że konkretne rozwiązania i instytucje, które są podstawą państwa wynikają z zasad 
ustrojowych  
Szczegółowe zapoznanie studentów z zasadami ustroju funkcjonującymi w orzecznictwie oraz 
sposobami ich konkretyzowania przez organy stanowiące prawo. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Przedmiot wymaga podstawowej wiedzy na temat instytucji państwa oraz instytucji prawa oraz 
umiejętności posługiwania się siatką pojęciowa z zakresu prawoznawstwa. 
 
 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W02 podstawowe pojęcia z zakresu pojęcia z zakresu 

nauk o polityce i administracji Egzamin ustny W 
prezentacja 

K_W04 lokalizację struktur i instytucji  Egzamin ustny W 
K_W09 prawne znaczenie zasad ustroju konstytucyjnego 

państwa 
Przygotowanie 

referatu W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U02 wymienić zasady ustroju, scharakteryzować 

wybraną zasadę oraz przedstawić jej genezę 
Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_U04 wskazać podstawy prawne i orzecznictwo dotyczące 
zagadnień ustrojowych  

Udział w 
dyskusji 

Ć, 
prezentacja 

K_U12 interpretować zjawiska społeczne w kontekście 
zasad ustrojowych 

Obserwacja w 
trakcie zajęć Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student: 
K_K02 formułuje opinie i sądy o kwestiach dotyczących 

podstawowych zagadnień z zakresu nauk o polityce 
i administracji 

Relacje w 
grupie Ć 

K_K07 rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Weryfikacja 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,60 15 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,20 5 



3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,40 10 
4. Konsultacje  0,20 5 
5.Praca własna studenta  0,76 19 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 
7.Przygotowanie do egzaminu 0,40 10 
8.Przygotowanie do zaliczenia  - - 
9. Egzamin 0,04 1 
10. Zaliczenie - - 

Suma 3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. System źródeł prawa w kontekście aktów regulujących zasady ustrojowe. 
2. Instytucja Trybunału Konstytucyjnego: skład, kompetencje, funkcja wykładnicza, znaczeni 
trybunalskiej wykładni zasad. 
3. Prawo międzynarodowe w polskim porządku prawnym: regulacja konstytucyjna i ustawowa 
przed i po 1997 roku. Prawo międzynarodowe w procesie stanowienia kontroli konstytucyjności i 
legalności prawa. Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji RP. 
4. Podstawy aksjologiczne ustroju. Wolności i prawa człowieka: rozdział II Konstytucji. Triada: 
godność, wolność, równość. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Środki ochrony krajowe i 
EKPCz. 
5. Zasada demokratycznego państwa prawnego. Cechy państwa prawnego (aspekt formalny i 
materialny). Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zasady państwa prawnego: 
zasady składowe, ewolucja znaczenia przypisywanego zasadzie. 
6. Suwerenność wewnętrzna. Demokracja przedstawicielska i formy demokracji 
bezpośredniej. Zasada zwierzchnictwa narodu, formy jej urzeczywistniania: podmiot suwerenności, 
prawo wyborcze, formy demokracji bezpośredniej, wpływ zasady na system źródeł prawa. 
7. Podział władz (poziomy i pionowy). Definicja podziału władz w Konstytucji z 1997 roku. 
Pozycja ustrojowa Sejmu w świetle podziału władz, odejście od nadrzędności Sejmu. Decentralizacja 
w świetle Konstytucji, ustaw i orzecznictwa, samorząd terytorialny jako forma realizacji zasady 
pomocniczości i zasady decentralizacji.  
8. Pluralizm polityczny. Status partii politycznych. Pluralizm społeczny. Samorządność. Zawody 
zaufania publicznego. Problem zakazu członkostwa w partiach politycznych. Ustawa o partiach 
politycznych.  
9. Sprawiedliwość społeczna. Podstawy ustroju społeczno-gospodarczego. Uniwersalne i 
kontynentalne standardy w zakresie zasad ustroju politycznego państwa (ONZ, OBWE, Rada Europy, 
Unia Europejska). Własność, dziedziczenie, wywłaszczenie. Ograniczenie działalności gospodarczej. 
 
 
 

 

 

 



6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

1. Protokół egzaminu 
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
P. Chmielnicki (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, LexisNexis, Warszawa 2009. 
P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
M. Granat, M. Zubik, Prawo konstytucyjne. Wybór aktów prawnych, LexisNexis, Warszawa 
2009. 



A. Biłgorajski, Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. 
Objaśnienia, wzory pism, kazusy i pytania, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 
Wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (dostarczone przez wykładowcę) 
 
Literatura uzupełniająca 
B.Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, 
Warszawa 2008 
H.Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007 
P.Kaczorowski red., Nauka o państwie, Warszawa 2006 
J. Mordwiłko, Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa 2008 
P.Sarnecki red. Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Warszawa 1997 
 
Akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, oraz funkcjonowania Trybunału 
Konstytucyjnego, sędziów i partii politycznych. 
Regulacje dotyczące praw człowieka i obywatela – krajowe, europejskie i międzynarodowe 
 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Historia doktryn politycznych i prawnych 

Kategoria przedmiotu/moduł Podstawowy 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu B2 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr J. Łukaszyk 

Prowadzący zajęcia dr J. Łukaszyk, mgr A. Zwierzchowski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych doktryn polityczno-prawnych zachodniego kręgu 
kulturowego w ujęciu historycznym. 
Prezentacja historycznej ewolucji podstawowych zasad i instytucji politycznych i prawnych. 
Ukształtowanie umiejętności świadomego operowania pojęciami z zakresu nauk polityczno-
prawnych oraz identyfikacji i krytycznej oceny założeń doktrynalnych leżących u podstaw instytucji 
życia politycznego i programów ugrupowań politycznych. 
Ukształtowanie zdolności do świadomego prezentowania i uzasadniania własnych poglądów na 
państwo i prawo. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawy historii – głównie w zakresie zmian politycznych i społecznych oraz systemów prawa 
 
 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W02 najważniejsze doktryny polityczno-prawne 

zachodniego kręgu kulturowego w ujęciu 
historycznym 

Egzamin 
pisemny w 

formie testu 
jednokrotnego 

wyboru 

W 

K_W10 pojęcia z zakresu nauk polityczno-prawnych Egzamin 
pisemny w 

formie testu 
jednokrotnego 

wyboru 

W 

K_W06 historyczną ewolucję podstawowych zasad i 
instytucji politycznych i prawnych 

Kolokwium, 
analiza 

tekstów, 
dyskusja (do 

decyzji 
prowadzącego). 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U02 określić zakres kompetencji i funkcji poszczególnych 

organów państwa 
Kolokwium, 

analiza 
tekstów, 

dyskusja (do 
decyzji 

prowadzącego). 

Ć 

K_U01 identyfikować założenia doktrynalne leżące u 
podstaw instytucji życia politycznego i programów 
ugrupowań politycznych oraz procedur 
stosowanych w administracji 

Ocena sytuacji Ć 

K_U08 charakteryzować zmiany w zakresie działań 
podejmowanych przez instytucje prawne i 
administracyjne  

Obserwacja w 
trakcie zajęć Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K03 
do świadomego prezentowania i uzasadniania 
własnych poglądów na państwo i prawo 

Obserwacja w 
trakcie zajęć 

Ć, analiza 
tekstu 

 

 

 

 



 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,60 15 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,20 5 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,48 12 
4. Konsultacje  0,12 3 
5.Praca własna studenta  1,16 29 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie - - 
7.Przygotowanie do egzaminu 0,40 10 
8.Przygotowanie do zaliczenia  - - 
9. Egzamin 0,04 1 
10. Zaliczenie - - 

Suma 3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Formy ustrojowe państw starożytnych – okres hellenistyczny (stoicyzm, epikureizm), myśl 
polityczna starożytnego Rzymu: od republiki do cesarstwa. 
2. Powstanie i rozwój doktryny chrześcijańskiej (św. Paweł, św. Augustyn, św. Tomasz). 
3. Myśl polityczna średniowiecza (uniwersalizm cesarski, populizm). 
4. Idee odrodzenia: relacja polityki i moralności, doktryna suwerenności, reformacja. 
5. Szkoła praw natury i jej związki z teorią umowy społecznej. 
6. Liberalizm contra absolutyzm: zasada podziału władzy, ustrój przedstawicielski, prawa i 
wolności obywatelskie. 
7. Pozytywizm i jego wpływ na myśl polityczną. 
8. Rozwój doktryny liberalnej w XIX w.: liberalizm klasyczny, droga do akceptacji demokracji. 
9. Narodziny i rozwój konserwatyzmu. 
10.  Narodziny i rozwój socjalizmu. 
11.  Nauczanie społeczne Kościoła katolickiego. 
12.  Autorytaryzm i totalitaryzm – istota zjawiska i jego krytyka. 
13.  Główne kierunki myśli politycznej po II wojnie światowej. 
 
 
 

 

 

 



6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokół egzaminu 
Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
Protokoły zaliczeniowe. 
Kwestionariusz testu z ocenami 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa: 
 



E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Elipsa, Warszawa 2006 
J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004. 
J. Miklaszewska, J. Szczepański, Filozofia polityczna po roku 1989: teoria, historia, praktyka, 
Kraków 2011 
 
Literatura uzupełniająca: 
Materiał podany w trakcie wykładu. 
K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia Doktryn Politycznych i Prawnych, Poznań 2004. 
Historia myśli politycznej. Antologia tekstów, red. W. Bernacki i in., Kraków 2000. 
 

 
 

                       



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU:  Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Kategoria przedmiotu/moduł Podstawowy 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu B3 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Pytlak 

Prowadzący zajęcia dr M. Pytlak, mgr M. Baecker 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przekazanie aktualnej i ujętej całościowo wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, 
stanowiącej podstawę do identyfikacji problemów w tym obszarze i ich rozwiązywania w aspekcie 
prawnym, organizacyjnym i społeczno-kulturowym.  
Wypracowanie podstawowych umiejętności praktycznego zastosowania w organizacji poznanych 
zagadnień. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawy socjologii i zarządzania oraz podstawowa znajomość procesów zachodzących na rynku 
pracy 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 

K_W08 
znaczenie działań podejmowanych w ramach 
zarządzania zasobami ludzkimi z 
uwzględnieniem ich efektywności 

Praca pisemna 
Referat W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U01 rozróżnić podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania 

zasobami ludzkimi 
Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_U14 określić i analizować kluczowe obszary w 
zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji 

Referat 
analiza 

tekstów, 
referat 

Ć 

K_U05 W sposób ustny i pisemny prezentuje zdobytą 
wiedzę szerszemu gronu odbiorców, również 
osobom pozostającym poza obszarem tej wiedzy. W 
języku polskim na poziomie zaawansowanym lub w 
języku obcym na poziomie komunikatywnym. 

W, Ć 

K_U17 wykorzystać w praktyce umiejętności językowe w 
zakresie słownictwa z zakresu zarządzania zasobami 
ludzkimi 

W, Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K01 łączyć zdobytą wiedzę w pracy zawodowej z 

zachowaniem zasad etycznych 
Weryfikacja 

tekstów i 
wypowiedzi 

Ć 

K_K03 sprawnie komunikować się z otoczeniem, rozumie 
znaczenie norm etycznych i moralnych w 
zarządzaniu grupą złożoną z pracowników 
pochodzących z różnych krajów 

Relacje w 
grupie Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,40 10 



wykład konwencjonalny – treść przekazywana 
studentom ze skryptu, w formie prezentacji 
multimedialnej Power Point 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,20 5 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,60 15 
4. Konsultacje  0,12 3 
5.Praca własna studenta  0,84 21 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi (podstawowe pojęcia, cele i funkcje zzl, 

rozwój koncepcji zzl).  
2. Pojęcie kapitału ludzkiego i intelektualnego. 
3. Uwarunkowania rozwoju koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim.  
4. Pozyskiwanie zasobów ludzkich (metody i narzędzia stosowane w procesie planowania, 

rekrutacji i selekcji, rodzaje rekrutacji i selekcji, ocena skuteczności stosowanych 
rozwiązań).  

5. Motywowanie w organizacji (motywacja a motywowanie – wyjaśnienie pojęć, środki 
motywowania, wybrane koncepcje motywacji).  

6. Wynagradzanie pracowników (istota, kryteria wynagradzania, formy wynagradzania).  
7. Ocenianie pracowników (istota oceniania, projektowanie systemu oceniania – cele, 

kryteria i metody oceniania, zasady oceniania, błędy popełniane w procesie oceniania 
pracowników).  

8. Rozwój pracowników (szkolenie pracowników – istota, cele i rodzaje szkoleń, kariery 
pracownicze). 

9. Kierowanie ludźmi a przywództwo (funkcje, style kierowania, istota przywództwa). 
10. Zarządzanie zespołem pracowniczym (pojęcie grupy, czynniki zmniejszające 

skuteczność grupy, fazy tworzenia się grupy, role członków zespołu).  
11. Wybrane współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi: zarządzanie 

kompetencjami, zarządzanie talentami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie przez konflikty. 
 
 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  



1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne zaliczeniowe. 
Prace pisemne z ocenami 
Referaty z ocenami 
Materiały studium przypadku z ocenami za pracę w grupie 
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa:  
E. McKena, N. Beech, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 1999 
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2003 
Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2010 
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2002.  



E. Masłyk, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2000 
 
Literatura uzupełniająca: 
B. Kożusznik, Kierowanie zespołem pracowniczym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2005.  
T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters 
Kluwer business, Kraków 2008.  
M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna a 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. 
M. Armstrong, Human Resource Management Practice, Londyn 2006. 
P.R. Viotti, M.V. Kauppi, International Relations and World Politics, Boston 2013. 
 
 

 

                        



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU:  Prawo ochrony konkurencji i konsumentów 

Kategoria przedmiotu/moduł Podstawowy 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu B1 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr K. Ołdak - Jaczyńska 

Prowadzący zajęcia dr K. Ołdak - Jaczyńska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zrozumienie zagadnień dotyczących ingerencji państwa w konkurencję jak i samą gospodarkę 
Zapoznanie się z najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi konkurencji oraz instrumentami 
prawnymi służącymi jej realizacji, 
Poznanie regulacji prawnych, funkcji i zadań organów administracji publicznej w systemie ochrony 
konkurencji. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa: gospodarczo publicznego, cywilnego, 
administracyjnego i postępowania administracyjnego 
 
 

 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W03 podstawowe pojęcia publicznego prawa 

konkurencji 
Zaliczenie 

pisemne – test 
jednokrotnego 

wyboru 

W 

K_W07 ma uporządkowaną wiedzę na temat prawa 
konkurencji 

Przygotowanie 
referatu W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U13 posiada umiejętności obserwowania, wyszukiwania 

i przetwarzania informacji nt. stosunków prawa 
gospodarczego przy użyciu różnych źródeł i ich 
interpretowania 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_U10 wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu prawa 
konkurencji i ochrony konsumentów w celu analizy 
złożonych problemów 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_U06 w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać 
się na temat zmian w prawie  Ocena sytuacji Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K02 myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, 

kreatywny i elastyczny 
Weryfikacja 

tekstów i 
wypowiedzi 

Ć 

K_K01 rozumieć znaczenie zachowań etycznych w 
stosunku do konkurencji i konsumentów 

Relacje w 
grupie Ć 

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 
osobistego 

Relacje w 
grupie Ć 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,48 12 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,12 3 



3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,20 5 
4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  0,68 17 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,00 - 
7.Przygotowanie do egzaminu 0,00 - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin 0,00 - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Ewolucyjny proces rozwoju publicznoprawnej ochrony konkurencji – wpływ zmian ustroju 
gospodarczego na konkurencję. 
 Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ważniejsze wyłączenia 
 Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, Sąd ochrony konkurencji i konsumentów, Krajowa Rada Rzeczników 
Konsumentów, Rzecznik Konsumentów i samorząd terytorialny. 

 Specjalne uprawnienia procesowe Komisji Europejskiej i innych organów UE.  
 Prewencyjna ochrona konkurencji – rola Prezesa UDKIK_W tworzeniu programów 

rozwoju konkurencji, prewencyjny nadzór nad koncentracją przedsiębiorców  
 Praktyki ograniczające konkurencję – zakaz porozumień ograniczających konkurencję i 

nadużywania pozycji dominującej. 
 Zakaz praktyk naruszające zbiorowe interesy konsumentów 
 Podstawy prawa pomocy publicznej – prawo wspólnotowe i zakaz pomocy państwa 

 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  



3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

Protokoły semestralne zaliczeniowe. 
Test z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe. 
Referaty z ocenami 

 
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 

H. Gronkiewicz-Waltz i M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia 
administracyjnoprawne, LexisNexis, Warszawa 2009. 
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009. 
T. Korbutowicz, Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 

1962-1997, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, 
 
 
Literatura uzupełniająca: 

J. Olszewski (red.), Prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2013, 



D. Sylwestrzak, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
LexisNexis 2012, 

T. Skoczny (red.) i in., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, 
C.H.BecK_Warszawa 2009,  

K. KohuteK_K., Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących, Wolters Kluwer 2012 
 
Akty prawne z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, pomocy publicznej i reguł 
konkurencji 
 
 

 
 

                        



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy międzynarodowych stosunków politycznych  

Kategoria przedmiotu/moduł Podstawowy 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu B5 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Pytlak 

Prowadzący zajęcia dr M. Pytlak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie studentów z wiedzą o uczestnikach stosunków międzynarodowych i czynnikach 
kształtujących stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie.  
Zapoznanie z problemami interdyscyplinarnymi z zakresu problemów globalnych oraz problematyki 
bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Kształtowanie umiejętności analizowania informacji dotyczących funkcjonowania współczesnego 
ładu międzynarodowego oraz interpretowania głównych zjawisk politycznych współczesnego 
świata 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawy wiedzy na temat filozofii politycznej i prawa międzynarodowego 
 
 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student: 
K W01 ma wiedzę o uczestnikach stosunków 

międzynarodowych Egzamin ustny  W 

K W02 ma wiedzę czynnikach kształtujących stosunki 
międzynarodowe Egzamin ustny W 

K W11 zna specyfikę współczesnych stosunków 
międzynarodowych. 

Weryfikacja 
wypowiedzi w 

zakresie 
analizy tekstów 

źródłowych 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K U08 Śledzić zmiany i opisywać miejsce Polski we 

współczesnych stosunkach międzynarodowych  Ocena sytuacji Ć, analiza 

K U16 przedstawić wpływ problemów globalnych i 
stosowanych rozwiązań w zakresie ich 
rozwiązywania na rolę Polski na arenie 
międzynarodowej Udział w 

dyskusji 

Ć 

K_U05 W sposób ustny prezentuje zdobytą wiedzę 
szerszemu gronu odbiorców, również osobom 
pozostającym poza obszarem tej wiedzy. W języku 
polskim na poziomie zaawansowanym lub w języku 
obcym na poziomie komunikatywnym. 

Ć 

K U16 interpretować informacje z zakresu problematyki 
bezpieczeństwa międzynarodowego i doskonalić 
wiedzę zdobytą podczas wykładu 

Prezentacja 
własnej opinii Ć 

K_U17 stosować słownictwo z zakresu stosunków 
międzynarodowych i wykorzystać je w praktyce 

referat, 
wystąpienie, 

udział w 
dyskusji 

W, Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student: 
K K02 Rozumie funkcjonowanie współczesnego ładu 

międzynarodowego i formułuje sądy na ten temat 
Weryfikacja 
wypowiedzi Ć 

K_K03 Potrafi sprawnie komunikować się z otoczeniem, z 
uwzględnieniem osób pochodzących z różnych 
krajów) i metodę weryfikacji  

Udział w 
dyskusji, 

Weryfikacja 
wypowiedzi 

Ć 

K K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do interpretowania głównych zjawisk 
politycznych współczesnego świata  

Ocena sytuacji Ć  



 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  
wykład konwencjonalny – treść przekazywana 
studentom ze skryptu, w formie prezentacji 
multimedialnej Power Point 

0,40 10 

2.Analiza tekstów źródłowych  0,20 5 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,20 5 
4. Konsultacje  0,12 3 
5.Praca własna studenta  0,64 16 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,08 2 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 
Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Przedmiot i funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych.  
2. Polityka zagraniczna państwa (polityka a dyplomacja, stosunku polityczne a stosunki 
gospodarcze). Ewolucja systemu stosunków międzynarodowych (system dwubiegunowy i 
wielobiegunowy, rola korporacji międzynarodowych). Obecny system stosunków 
międzynarodowych (stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne, kapitałowe) 
3. Uczestnicy stosunków międzynarodowych i podsystemów – struktura, cechy, główne 
problemy (procesy, zdarzenia i zachowania polityczne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, 
kulturowe, w sektorze bezpieczeństwa). Rola głównych mocarstw. 
4. Globalizacja i integracja. Bezpieczeństwo i konflikty międzynarodowe. Problemy 
międzynarodowe (współpraca gospodarcza, rywalizacja polityczna, walka i bezpieczeństwo – 
nierówności rozwoju, niedobór surowców i ochrona środowiska, problemy demograficzne i 
migracyjne, zbrojenia i proliferacja broni, terroryzm i cyberterroryzm, cyberwojny i konflikty 
lokalne) 
5. Polska w stosunkach międzynarodowych (pozycja Polski przed i po roku 1989, przynależność 
do organizacji międzynarodowych) 
 
 

 



6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
Protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. Tom I: Wprowadzenie do stosunków 
międzynarodowych,  Kraków 2014. 
R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie,  Warszawa 2008. 
M. Sułek, Podstawy potegomanii i potegometrii, WSEiA w Kielcach, Kielce 2001 



K. Pisarska, Z. Pisarski, szanse i zagrożenia polskiej polityki zagranicznej: opinie młodego pokolenia, 
Warszawa 2002. 

 uzupełnienie literatury 

D. Heater, G.R. Berridge, Introduction to International Politics, Londyn 1998. 
M. Kunczik, Globalization: News media, images of nations and the flow of international capital with 
special reference to the role of rating agencies, Singapur 2001. 
S. McGlinchey, R. Walters, C. Scheinpflug, International Relations Theory, Bristol 2017.  
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo Unii Europejskiej i integracja europejska 

Kategoria przedmiotu/moduł Podstawowy 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu B6 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr Joanna Łukaszyk 

Prowadzący zajęcia dr Joanna Łukaszyk 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przedstawienie systemu instytucjonalnego i prawo materialnego Unii Europejskiej.  
Zakres rzeczowy obejmuje strukturę i mechanizm funkcjonowania systemu prawnego UE.  
Prezentacja podziału kompetencji w prawie Unii Europejskiej Prezentacja orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Znajomość podstawowych przedmiotów prawniczych (prawo cywilne, prawo konstytucyjne, prawo 
administracyjne). 
 
 

 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W07 system prawa Unii Europejskiej oraz relacji 

pomiędzy prawem polskim, prawem 
międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej 

Egzamin ustny W 

K_W11 instytucje i rozwiązania międzynarodowe w zakresie 
prawa i administracji; oddziela system prawa 
polskiego i międzynarodowego, demonstruje 
wzajemne powiązania w ramach tych systemów, a 
w szczególności zależność od prawa Unii 
Europejskiej. 

Przygotowanie 
referatu W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U10 określić wzajemną zależność prawa krajowego od 

prawa Unii Europejskiej Egzamin ustny   Ć 

K_U13 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i 
analizowania przyczyn i przebiegu procesów i 
zjawisk społecznych związanych z administracją UE 
oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać 
krytycznie dane i metody analiz 

Obserwacja w 
trakcie zajęć 

Przygotowanie 
referatu 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K02 myśleć i działać w sposób kreatywny i 

przedsiębiorczy 
Relacje w 

grupie Ć 

K_K03 przekazać wiedzę na temat przyczyn i przebiegu 
procesów i zjawisk społecznych związanych z 
administracją UE 

Relacje w 
grupie Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy  

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,56 14 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,24 6 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,60 15 
4. Konsultacje  0,20 5 
5.Praca własna studenta  1,36 34 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 



7.Przygotowanie do egzaminu 0,60 15 
8.Przygotowanie do zaliczenia  - - 
9. Egzamin 0,04 1 
10. Zaliczenie - - 

Suma 4 100 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej i ewolucji procesów integracyjnych 
2. Zasada niedyskryminacji i obywatelstwo Unii Europejskiej 
3. Instytucje Unii Europejskiej oraz podział kompetencji w prawie Unii Europejskiej 
4. Źródła prawa – prawo pierwotne i wtórne. Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i 
Unii Europejskiej.  
5. Podstawowe zasady wspólnotowego systemu prawa – pierwszeństwo prawa 
wspólnotowego, bezpośredniej skuteczności prawa wspólnotowego, jednolitości, subsydiarności, 
proporcjonalności, równowagi kompetencyjnej, autonomii prawa wspólnotowego i wykładni prawa 
krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym. 
6. Pojęcie, rodzaje i cechy umów międzynarodowych jako źródła prawa. Procedura zawierania 
umów międzynarodowych. Rola prawa zwyczajowego. 
7. Charakter prawa Unii Europejskiej – stosunek prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego 
oraz stosowanie prawa Unii Europejskiej w porządkach państw członkowskich. 
8. Procedury tworzenia prawa (zwykła i specjalna procedura ustawodawcza). 
9. Ochrona praw człowieka w prawie Unii Europejskiej – przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości; 
10. Wspólna polityka UE – polityka rolna, transportowa, zagraniczna i bezpieczeństwa UE 
11. Pojęcie rynku wewnętrznego i swoboda przepływu towarów, osób, kapitału  
12. Swoboda przedsiębiorczości i usług. 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  



4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokół egzaminu 
Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
Protokoły zaliczeniowe. 
Referaty z ocenami 

 
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
A. Flisek, Prawo UE wraz z indeksem rzeczowym, Warszawa 2012 
J. Dutheil de la Rochre, Wstęp do prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2004 
A.Barcik, P. Dziwiński, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2005, 
 
 
Literatura uzupełniająca: 
A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Podręcznik prawa Unii Europejskiej, wyd. II, 
Warszawa 2018 
Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska. Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla 
kierunków zarządzania i administracji i. Wyd.2 Warszaw a 2011, A. Łazowski, A. Zawidzka-
Łojek (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, wyd. II, Warszawa 2015 
M. M. Kenig-Witkowska (red.), A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii 
Europejskiej, wyd. VII, Warszawa 2017 
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Wyd. C,H.Beck, Warszawa 2005 
 



Podstawy prawne funkcjonowania Unii Europejskiej 
 
 

 

                        



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Postępowanie sądowo-administracyjne 

Kategoria przedmiotu/moduł Kierunkowy 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu C1 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr K. Ołdak - Jaczyńska 

Prowadzący zajęcia dr K. Ołdak - Jaczyńska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Omówienie istoty sądownictwa administracyjnego, funkcji i zasad jego działania. 
Przedstawienie czynności procesowych podejmowanych w postępowaniu sądowo-
administracyjnym w celu kontroli pod względem legalności działań i bezczynności organów 
administracji publicznej. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Ogólna wiedza z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 



Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W03 terminologię używaną w postępowaniu sądowo-

administracyjnym na poziomie rozszerzonym  Egzamin ustny W 

K_W07 ma uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu 
postępowania sądowo-administracyjnego 

Kolokwium 
pisemne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U13 

samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać 
wiadomości badawcze 

Studium 
przypadku 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student : 

K_K07 
Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. 

Weryfikacja 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,40 10 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,24 6 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,56 14 
4. Konsultacje  0,24 6 
5.Praca własna studenta  0,68 17 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie  - 
7.Przygotowanie do egzaminu 0,40 10 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin 0,04 1 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 3 75 
                                                                                             



 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Ustrój i struktura organizacyjna sadów administracyjnych. Konstytucyjne podstawy 
funkcjonowania sadownictwa administracyjnego 
2. Sądownictwo administracyjne - elementy ustroju sądownictwa administracyjnego, prawo 
do sądu, pojęcie sprawy sądowo-administracyjnej i postępowania sądowo-administracyjnego 
3. Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego w Polsce. Instytucje procesowe i 
przebieg postepowania przed sadem I instancji. 
4. Przedmiot i funkcje postępowania sądowo-administracyjnego, prawna regulacja 
postępowania i jego zasady.  
5. Podmiot postępowania i jego uczestnicy (WSA, NSA, strony i inni uczestnicy) 
6. Przesłanki dopuszczalności skargi sądowo-administracyjnej (w tym ćwiczenia case study) 
7. Przebieg postępowania sądowo-administracyjnego. Orzeczenia sądu administracyjnego, 
Postępowanie przed sądem administracyjnym pierwszej instancji. Istota oraz zasady formułowania 
orzeczenia wojewódzkiego sadu administracyjnego 
8. Orzeczenie Naczelnego Sadu Administracyjnego. Uchwały Naczelnego Sadu 
Administracyjnego.  
9. Środki służące wzruszaniu orzeczeń sądów administracyjnych (skarga kasacyjna, zażalenie, 
skarga o wznowienie postępowania i unieważnienie orzeczenia prawomocnego). Nadzwyczajne 
środki zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sadu administracyjnego 
10. Funkcje i oddziaływanie orzeczeń sądu administracyjnego. 
11. Praktyczne aspekty sporządzania pism i orzeczeń w postepowaniu przed sadami 
administracyjnymi 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  



5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

1. Protokół egzaminu i zaliczenia 
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
3. Treść pytań z kolokwium z oceną 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
B. Adamiak, J. Borkowski Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, 
LexisNexis, Warszawa 2013 
K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, A. Skoczylas, Postępowanie administracyjne, sądowo 
administracyjne i egzekucyjne, LexisNexis, Warszawa 2011 
 
Literatura uzupełniająca 
W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami 
administracyjnymi, Warszawa 2011 
R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011 
Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, 
Warszawa 2011 
 
Akty prawne regulujące kwestie związane z postepowaniem administracyjnym oraz 
sądownictwem administracyjnym 
 
 

 



                        



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Mediacje i negocjacje w administracji 

Kategoria przedmiotu/moduł Kierunkowy 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu C2 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr R. Błaut 

Prowadzący zajęcia dr R. Błaut 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przybliżenie zasad i reguł funkcjonowania alternatywnych do sądowych i administracyjnych 
procedur rozwiązywania sporów. 
Przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania negocjacje i mediacje, jako alternatywne 
metody rozwiązywania sporów w drodze ugody administracyjnej oraz analizowane ich potencjalne 
wykorzystanie w administracji jako alternatywy w stosunku do władczego wydawania decyzji 
administracyjnej. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowe wiadomości z zakresu psychologii i socjologii  oraz prawa administracyjnego 
 
 

 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych 
dla przedmiotu 

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W02 podstawowe konstrukcje rozwiązywania sporów 

w administracji Egzamin ustny W 

K_W05 znaczenie mediacji i negocjacji w kształtowaniu 
ugody administracyjnej zawieranej przez strony 
sporu 

Egzamin ustny 
Kolokwium 

pisemne 
W 

K_W04 posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w 
zakresie regulacji prawnych kształtujących relacje 
prawno-administracyjnych w stosunkach 
obywatel – organ administracji publicznej 

Kolokwium 
pisemne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U01 wskazać problemy związane z rolą organu 

administracji publicznej jako mediatora lub 
negocjatora w sporze między stronami 
postepowania administracyjnego 

Analiza tekstów 
aktów prawnych z 
dyskusją. Analiza 
obowiązującego 

orzecznictwa 
sądów 

administracyjnych 
i poglądów 
doktryny 

Ć 

K_U04 właściwie konfrontowac rozbieżne poglądy 
przedstawicieli doktryny i judykatury oraz 
systematyzuje i ocenia stosowane w tym zakresie 
argumenty 

Ć 

K_U09 w sposób prawidłowy wyjaśniać i interpretować 
zjawiska społeczne oraz wskazać znaczenie 
alternatywnych form rozwiązywania sporów z 
zakresu administracji  

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K07 do samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie 

technik mediacji i negocjacji 
Obserwacja w 
trakcie zajęć Ć 

K_K03 do występowania w roli mediatora i negocjatora 
w przypadku rozwiązywania konfliktów o 
charakterze administracyjnym 

Relacje w grupie Ć 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,40 10 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,24 6 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,56 14 



4. Konsultacje  0,12 3 
5.Praca własna studenta  1,24 31 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie - - 
7.Przygotowanie do egzaminu 0,40 10 
8.Przygotowanie do zaliczenia  - - 
9. Egzamin 0,04 1 
10. Zaliczenie - - 

Suma 3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

 
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu procesu komunikacji w administracji.  
2. Pojęcie i rodzaje konfliktów w administracji publicznej. Przyczyny konfliktów i 
sposoby ich rozwiązywania. 
3. Pojęcie i geneza oraz rodzaje alternatywnych form rozwiązywania sporów 
(ADR - Alternative Dispute Resolution) 
4. Negocjacje i mediacje jako rozwiązywanie konfliktów społecznych oraz  
dochodzenie do korzystnego rozwiązania dla obu stron. Etyka w negocjacjach. 
Bariery w mediacjach i negocjacjach. Modyfikująca rola emocji.  
5. Procedury rozwiązywania  konfliktów. Przebieg mediacji i negocjacji. Rola 
mediatora i negocjatora w postępowaniu ugodowym. 
6. Wybrane strategie negocjacyjne i zasady postępowania mediacyjnego. 
7. Bariery w rozwoju mediacji w Polsce. Kulturowe, społeczne i psychologiczne 
uwarunkowania negocjacji i mediacji. 
8. Mediacja w prawie administracyjnym. Mediacje i negocjacje w postępowaniu 
administracyjnym. Rola mediacji w postepowaniu sądowo-administracyjnym. 
9. Umowa administracyjna. Rola ugody administracyjnej jako alternatywny dla 
decyzji administracyjnej. 

 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  



2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

1. Protokół egzaminu 
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
3. Protokoły zaliczeniowe. 
4. Treść pytań z kolokwium z oceną 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
A. Winch, Negocjacje, Warszawa 2005. 
M. Tabernacka, Negocjacje i  mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009 
 
Literatura uzupełniająca  
 
Ch.W. Moore, Mediacje – praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, wyd.3 Warszawa 
2016 
J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacje w prawie, Kraków 2014 



P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko, A. Suchorska (red.), Wokół praktycznych i teoretycznych 
aspektów mediacji, Kraków 2015 
 
Akty prawne z zakresu prawa administracyjnego 
 
 

 

                        



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: 
Fundusze strukturalne UE i system finansowania 
projektów Unii Europejskiej 

Kategoria przedmiotu/moduł Kierunkowy 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu C3 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr K. Kozielski 

Prowadzący zajęcia dr K. Kozielski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przekazanie wiedzy o Funduszach Strukturalnych w aspekcie polityk, instytucji, regulacji 
prawnych, dokumentów strategicznych i operacyjnych regulujących ich funkcjonowanie. 

Przekazanie wiedzy o sposobach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i ich znaczeniu 
w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów i kraju. 
 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawy wiedzy z zakresu prawa unijnego i zasad funkcjonowania instytucji Unii 
Europejskiej. 
 
 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W02 genezę i ewolucję polityki strukturalnej i funduszy 

unijnych oraz zasady jej funkcjonowania  
Egzamin 
pisemny W 

K_W11 specyfikę realizacji polityki strukturalnej na 
poziomie krajowym 

Przygotowanie 
referatu 

połączone z 
dyskusją na 

temat 
proponowanego 

rozwiązania 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U01 przedstawić wymagania polityki strukturalnej i 

specyfikę poszczególnych funduszy unijnych 
Praca grupowa 

– analiza 
wybranego 
programu 
(studium 

przypadku) 

Ć 

K_U09 wykazać znaczenie funduszy strukturalnych w 
rozwoju społeczno-gospodarczym regionów i kraju 
i ich funkcjonowanie na poziomie regionalnym i 
lokalnym  

Ocena sytuacji Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student: 
K_K02 ma świadomość ważności i znaczenia funduszy dla 

rozwoju lokalnego i regionalnego oraz całego kraju 
Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_K03 przekazuje informacje o funkcjonowaniu funduszy 
unijnych na poziomie regionalnym i lokalnym Relacje w grupie Ć 

K_K07 rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. 

Przygotowanie 
merytoryczne 

do dyskusji 
Ć 

 

 

 

 

 



4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,40 10 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,20 5 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,60 15 
4. Konsultacje  0,20 5 
5.Praca własna studenta  1,36 34 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,80 20 
7.Przygotowanie do egzaminu 0,40 10 
8.Przygotowanie do zaliczenia  - - 
9. Egzamin 0,04 1 
10. Zaliczenie - - 

Suma 4 100 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Polityki i Instytucje Unii Europejskiej. Formy pomocy unijnej. 
2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie funduszy strukturalnych. Zasady działania 

funduszy strukturalnych. Podział funduszy unijnych. 
3. Instrumenty finansowe polityki spójności (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki). 

4. Cele funduszy strukturalnych. Rola Strategii Europa 2000. 
5. Dokumenty strategiczne regulujące wdrażanie Funduszy Strukturalnych. Instytucje w 

systemie zarządzania i wdrażania Funduszy Strukturalnych. 
6. Dokumenty programowe wdrażania Funduszy Strukturalnych - Programy krajowe: 

Program Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój, Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój, Program Polska Cyfrowa, Program Polska Wschodnia, Program Pomoc 
Techniczna, Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

7. Programy regionalne – rola, zadania i struktura Departamentu Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 

8. Rola i znaczenie perspektyw finansowych w finansowaniu projektów – analiza wybranego 
programu na lata 2007 – 2013 i 2014-20 z uwzględnieniem różnic regionalnych  

9. Podstawowe procedury wyboru projektów oraz zasady aplikowania o dofinansowanie 
projektów - aspekty teoretyczne i praktyczne  

 
 
 
 



 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Prace pisemne z oceną 
Protokoły zaliczeniowe. 
Referaty z oceną 

 
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 



Literatura podstawowa.  

Dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w okresie 
20142020: http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/faq/Strony/Ja
kie_s a_najwazniejsze_dokumenty_strategiczne.aspx  
Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl  
T. Tkaczyński,  Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, 
Warszawa 2013. 
R. Kasprzak, Fundusze Unijne, Gliwice 2009, 
K. Głąbicka, Rola funduszy strukturalnych we wspieraniu rozwoju regionalnego, Rocznik 
Żyrardowski, t. 4, Żyrardów 2006 

Literatura uzupełniająca 

R. Poździk, Ocena i wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013. 
Wybrane przez wykładowcę Programy Regionalne z lata 2007-2013 i 2014-2020 z 
wybranych województw 
 
 
 

                       



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Służba cywilna 

Kategoria przedmiotu/moduł Kierunkowy 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu C4 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr E. Paziewska 

Prowadzący zajęcia dr E. Paziewska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania administracji z perspektywy korpusu 
urzędniczego – służby cywilnej. Zwiększenie kompetencji poznawczych w odniesieniu do instytucji 
rządowych. 
Zapoznanie z prawnymi podstawami oraz specyfika pracy urzędniczej w administracji rządowej – 
organizacja administracji rządowej w Polsce, specyfika pracy, języka urzędowego, wizerunku 
urzędników. 
Zapoznanie z prawami i obowiązki pracowników samorządowych i służby cywilnej, w tym 
odpowiedzialności, trybu dochodzenia roszczeń pracowniczych i etyki w administracji 
samorządowej i służbie cywilnej. 
Stosowania prawa urzędniczego w praktyce, uwrażliwienie na problemy pracodawców publicznych 
– jednostek organów władzy publicznej oraz zatrudnionych w sektorze administracji publicznej 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Wiedza z zakresu podstaw prawa konstytucyjnego i ustroju państwa oraz podstawowe wiadomości 
z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy 
 



 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W01 prawa i obowiązki podmiotów stosunków pracy 

normowanych przepisami powszechnego prawa 
pracy oraz 

Egzamin 
pisemny W 

K_W04 przepisy prawa urzędniczego w odniesieniu do 
pracowników samorządowych oraz pracowników 
służby cywilnej.  

Przygotowanie 
studiów 

przypadku (na 
podstawie 

orzecznictwa 
sądowego) 
połączone z 
dyskusją na 

temat 
rozwiązania 

W 

K_W07 warunki dostępu do stanowisk w służbie cywilnej  

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U02 samodzielnie rozwiązuje problemy powstałe na tle 

przepisów prawa urzędniczego oraz analizuje 
dylematy etyczne w jednostkach administracji 
rządowej 

Przygotowanie 
studiów 

przypadku (na 
podstawie 

orzecznictwa 
sądowego) 
połączone z 
dyskusją na 

temat 
rozwiązania 

Ć 

K_U04 
K_U07 

przedstawić prawa i obowiązki podmiotów 
stosunków pracy normowanych przepisami 
powszechnego prawa pracy oraz przepisami prawa 
urzędniczego Ć 

K_U09 identyfikować procesy zachodzące w jednostkach i 
organach administracji rządowej  

Egzamin 
pisemny Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K06 Samodzielnie ustala problemy pojawiające się przy 

realizacji zadań z zakresu administracji publicznej i 
zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii na temat 
stanu prawnego w zakresie prawa urzędniczego 

Ocena 
sytuacji Ć 

K_K02 Jest otwarty na różnorodne możliwości interpretacji 
przepisów prawa urzędniczego 

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

 

 



4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,40 10 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,20 5 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,60 15 
4. Konsultacje  0,20 5 
5.Praca własna studenta  1,36 34 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 
7.Przygotowanie do egzaminu 0,80 20 
8.Przygotowanie do zaliczenia  - - 
9. Egzamin 0,04 1 
10. Zaliczenie - - 

Suma 4 100 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Organizacja administracji rządowej w Polsce, specyfiki pracy służby cywilnej, języka 
urzędowego, wizerunku urzędników. Służba cywilna a pracownicy samorządowi 
2. Samorządowe prawo urzędnicze, pojęcie pracownika samorządowego, Nawiązanie i zmiana 
treści stosunku pracy pracowników samorządowych. Ustanie stosunku pracy pracowników 
samorządowych. Prawa i obowiązki pracowników samorządowych, Odpowiedzialność pracowników 
samorządowych, 
3. Organizacja służby cywilnej, zasady służby cywilnej, Nawiązanie i zmiana stosunku pracy w 
służbie cywilnej, obsada wyższych stanowisK_W służbie cywilnej. Ustanie stosunku pracy w służbie 
cywilnej, 
4. Typologia stanowisk, rekrutacji i awansu w służbie cywilnej, proces podejmowania decyzji, 
specyficzny charakter zatrudniania i stosunku pracy kierowników urzędów administracji rządowej. 
5. Prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej, Odpowiedzialność pracowników 
służby cywilnej. 
6. Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy pracowników samorządowych i służby 
cywilnej, 
7. Tryb dochodzenia roszczeń pracowniczych w służbie cywilnej, etyka służby cywilnej, 
zapobieganie korupcji oraz procesy modernizacyjne w administracji rządowej. 
 
 
 

 

 

 



6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Prace pisemne z oceną 
Protokoły zaliczeniowe. 
Referaty 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
Zatrudnienie w służbie cywilnej: monografia, Branta, Bydgoszcz 2005 



T. Liszcz (red.), Prawo urzędnicze, Verba, Lublin 2005, 
J. Itrich-Drabarek, Służba cywilna w Polsce – koncepcje i praktyka, Warszawa 2012 
Literatura uzupełniająca 
J. Stelina, Prawo urzędnicze, C.H. Beck, Warszawa 2011. 
M. Małecki, K. Tomaszewski; Status urzędnika Unii Europejskiej. Warszawa 2005 
G. Rydlewski: Służba cywilna w Polsce na tle innych rozwiązań ustrojowych. Warszawa 2001 
G. Rydlewski: Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa 
2006 
L. Sinkowska: Status prawny członka korpusu służby cywilnej. Toruń 2002 
 
 
Akty prawne z zakresu funkcjonowania służby cywilnej 
 
 

                       



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Systemy administracyjne wybranych państw 

Kategoria przedmiotu/moduł Kierunkowy 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu C5 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Geszprych 

Prowadzący zajęcia dr M. Geszprych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Prezentacja rozwiązań  instytucjonalnych, kompetencyjnych i proceduralnych obowiązujących w 
administracjach publicznych wybranych państw świata. 
Dokonanie porównań i identyfikacji cech wspólnych oraz specyficznych wybranych systemów 
administracji. 
Ukazanie ewolucji systemów administracji w poszczególnych państwach. 
Dostarczenie narzędzi wartościowania zmian zachodzących w administracji publicznej oraz 
przygotowanie do kontaktu z administracją innych państw. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowa wiedza z zakresu ustroju państwa, prawa międzynarodowego oraz podstaw prawa 
administracji 
 
 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W02 przyczyny zróżnicowania i unifikacji systemów 

administracji publicznej wybranych państw, z 
uwzględnieniem wpływu uwarunkowań 
historycznych i politycznych 

Egzamin 
pisemny W 

K_W05 kształt i zasady funkcjonowania administracji 
publicznej w wybranych państwach 

Przygotowanie 
studiów 

przypadku (na 
podstawie 

orzecznictwa 
sądowego) 
połączone z 
dyskusją na 

temat 
rozwiązania 

W 

K_W09 różne modele administracji publicznej oraz modele 
relacji między administracją i polityką  

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U01 Wykorzystać wiedzę na temat kształtu rozwiązań 

administracyjnych w wybranych państwach 
współczesnych dla analizowania i interpretowania 
zjawisk i procesów w obszarze polityki 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

W 

K_U02 Wykorzystać wiedzę na temat modeli systemów 
administracji publicznej do porównywania i 
wartościowania sytuacji w konkretnym państwie lub 
grupie państw – w tym również do diagnozowania i 
prognozowania zjawisk politycznych w tych 
państwach 

Egzamin 
pisemny W, Ć 

K_U04 Przedstawić zasady funkcjonowania administracji 
publicznej w wybranych państwach oraz 
przedstawia związane z tym skutki prawne i 
praktyczne  

Przygotowanie 
studiów 

przypadku (na 
podstawie 

orzecznictwa 
sądowego) 
połączone z 
dyskusją na 

temat 
rozwiązania 

Ć 

K_U09 Wskazać relacje zachodzące między administracją i 
polityką przy uwzględnieniu konkretnych 
przykładów z wybranych państw współczesnych Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student: 
K_K01 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne i 

problemy w dziedzinie funkcjonowania  Ć 



administracji publicznej w państwach 
współczesnych 

K_K02 Określa priorytety i kierunki zmian w administracji 
publicznej – dostosowuje do tego swoje własne 
działania w sposób kreatywny i elastyczny 

 Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,60 15 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,20 5 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,40 10 
4. Konsultacje  0,20 5 
5.Praca własna studenta  0,76 19 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 
7.Przygotowanie do egzaminu 0,40 10 
8.Przygotowanie do zaliczenia  - - 
9. Egzamin 0,04 1 
10. Zaliczenie - - 

Suma 3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Ustroje państw współczesnych. Ustrój a administracja publiczna. 
2. Kształt i zasady funkcjonowania administracji publicznej w wybranych państwach.  
3. Zróżnicowanie i unifikacja systemów administracji publicznej wybranych państw. 

Uwarunkowania historyczne i polityczne.  
4. Geneza współczesnych modeli administracji. Modele administracji publicznych oraz 

modele relacji między administracją i polityką.  
5. Główne tendencje rozwoju współczesnych modeli administracji publicznej. Ewolucja 

biurokracji.  
6. Niepaństwowe systemy administracji. Administracja międzynarodowa. Administracja 

prywatna.  
7. Umiejscowienie administracji publicznej w procesach decyzyjnych w przestrzeni 

publicznej wybranych państw współczesnych.  



8. Nowe zarządzanie publiczne (NPM – New Public Management) 
9. Polski system administracji na tle innych państw. 

 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Prace pisemne z oceną  
Protokoły zaliczeniowe. 

 

8. Literatura i inne materiały 



 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna, red. R. Wiszniowski, Wrocław 
2005. 
J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, UJ, Kraków 2003. 
S. Bożyk, A. Jamróz, Konstytucja - ustrój polityczny - system organów państwowych. 
Temida 2, Białystok 2010. 
 
Literatura uzupełniająca 
G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Warszawa 2006 
G. Rydlewski, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, Warszawa 2007. 
W. Hołubko, Współczesna administracja państw byłego ZSRR, Warszawa 2009. 
 
 

 

                        



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Ubezpieczenia społeczne 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu D1a 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr Joanna Łukaszyk 

Prowadzący zajęcia dr Joanna Łukaszyk 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem sytemu ubezpieczeń społecznych. 
Przekazanie wiedzy na temat zasad i rodzajów ubezpieczeń społecznych.  
Uświadomienie studentom skali występujących nierówności i niesprawiedliwości społecznych oraz 
praw socjalnych przysługujących każdej jednostce ludzkiej. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowe zasady ustroju, wiedza o systemie politycznym i jego podstawowych komponentach. 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 



Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W01 podstawowe pojęcia z zakresu systemu 

ubezpieczeń społecznych  
Zaliczenie 
pisemne W 

K_W04 organizację i funkcjonowanie sytemu ubezpieczeń 
społecznych 

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
W 

K_W09 rolę instytucji ustrojowych w państwie oraz zasady i 
procedury ich funkcjonowania; tłumaczy praktyki 
działania podmiotów władzy publicznej w zakresie 
różnych typów ubezpieczeń 

Przygotowanie 
referatu 

połączone z 
dyskusją 

W,Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U01 uzasadnić zasady i znaczenie funkcjonowania 

systemu ubezpieczeń społecznych  
Obserwacja 

aktywności na 
zajęciach   

Ć 

K_U12 opisać ewolucję systemu ubezpieczeń społecznych i 
zachodzących w nim zmian  

Przygotowanie 
referatu 

połączone z 
dyskusją 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K03 do aktywnego uczestnictwa w grupach, 

organizacjach i instytucjach i zdolny do 
porozumiewania się z osobami będącymi i 
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie  

Relacje w 
grupie Ć 

K_K04 do podejmowania złożone decyzje w sytuacjach 
kryzysowych 

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

K_K07 rozumieć potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,4 10 
2.Analiza tekstów źródłowych    



3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,40 10 
4. Konsultacje  0,12 3 
5.Praca własna studenta  1,24 31 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  

1. Zasady i rodzaje ubezpieczeń społecznych. Warunki nabycia świadczeń. System 
ubezpieczeń społecznych – ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, 
wypadkowe. System ubezpieczenia rolników. 

2. Instytucje systemu ubezpieczeń społecznych. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. 
3. System ubezpieczenia zdrowotnego – cele i zakres polityki zdrowotnej. 
4. Wykluczenie społeczne – źródła i metody przeciwdziałania. 
5. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE 

 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  



5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Prace pisemne z oceną 
Protokoły zaliczeniowe. 
Referaty 

 
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

Literatura podstawowa 

Z. Kluszczyńska, System ubezpieczeń społecznych: zagadnienia podstawowe, Warszawa 
2009, 
J. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 
2013 
K Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013. 

Literatura uzupełniająca 

G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna, Warszawa 2016 
M. Lavalette i A. Pratt (red.), Polityka społeczna. Teorie, podziały, Warszawa 2010 
Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2008 r.  
 
Akty prawne z zakresu działalności ubezpieczeniowej, systemu ubezpieczeń społecznych, 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, systemu emerytur i 
rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych. 
 



 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo wyznaniowe 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu D1b 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr hab. A. Gołębiowska 

Prowadzący zajęcia dr hab. A. Gołębiowska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie analiz zdarzeń prawnych normowanych 
prawem wyznaniowym, w kontekście wolności sumienia i religii oraz pozycji prawnej kościołów i 
innych związków wyznaniowych. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Znajomość podstaw prawoznawstwa oraz prawa konstytucyjnego 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 



Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W03 podstawowe pojęcia i instytucje prawa 

wyznaniowego w Polsce w kontekście prawa 
europejskiego. 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W07 specyfikę i systemy normatywne kultur 
wyznaniowych chrześcijańskich i innych obecnych w 
Polsce w kontekście polskiego systemu prawnego. 

Zaliczenie 
ustne W 

W zakresie umiejętności student: 
K_U06 definiuje i rozwiązuje problemy prawne 

(podstawowe i złożone) związane ze stosowaniem 
prawa wyznaniowego w kontekście prawa 
publicznego. 

Zaliczenie 
ustne W, Ć 

K_U13 identyfikuje i definiuje podstawowe problemy 
prawne związane ze stosowaniem prawa 
wyznaniowego w kontekście prawa prywatnego 
(cywilnego). 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

 Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student: 
K_K02 formułuje opinie i sądy o kwestiach dotyczących 

podstawowych zagadnień z zakresu prawa 
wyznaniowego 

Weryfikacja 
tekstów i 

wypowiedzi 
 Ć 

K_K06 jest zorientowany na interdyscyplinarną analizę 
zagadnień prawa wyznaniowego i ma podstawy do 
ukształtowania wrażliwości etycznej. 

Relacje w 
grupie  Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,24 6 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  1,00 25 



6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie - - 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Pojęcie i istota prawa wyznaniowego. Specyfiki uwarunkowań kulturowych i podstawowe 
systemy normatywne. Judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, bahaizm 
2. Wpływ podstawowych wyznań religijnych na systemy prawne. Prawo wyznaniowe a prawo 
cywilne i oświatowe. 
3. Konstytucyjne podstawy prawa wyznaniowego w Polsce 
4. Modele relacji państwo - kościoły i związki wyznaniowe współcześnie. Tworzenie związków 
wyznaniowych w RP (zajęcia w formie konwersatorium). 
5. Indywidualna wolność sumienia i wyznania(religii): pojmowanie, wykonywanie, 
ograniczenia. 
6. Pozycja Kościoła katolickiego: aspekty prawa publicznego oraz cywilnego. 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  



5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Prace pisemne z oceną 
Protokoły zaliczeniowe. 
Lista pytań z ocenami 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, LexisNexis, Warszawa 2010 
P. Stanisz, A. Mezglewski, H. Misztal, Prawo wyznaniowe, C.H. Beck, Warszawa 2011, 
W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2011 
 
Akty prawne dotyczące gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz pakiet ustaw o 
stosunku państwa polskiego do kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie jakością w administracji 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu D1c 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr E. Paziewska 

Prowadzący zajęcia dr E. Paziewska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Nabycie wiedzy z zakresu badania satysfakcji klienta, analizy problemów polityki jakości w 
administracji  
Przekazanie wiedzy na temat systemów zarządzania jakością i zapewnieniem jakości usług w 
ramach administracji. 
Omówienie procesu wdrażania systemu jakości 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowa wiedza z zakresu polityki ochrony środowiska na różnych szczeblach administracji   
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W02 podstawowe pojęcia dotyczące związane 

zapewnieniem jakości produktów i usług w ramach 
administracji 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W06 zakres przedmiotowy systemów zarządzania 
jakością 

Zaliczenie 
ustne W 

W zakresie umiejętności student : 
K_U01 Posługuje się procedurami regulującymi proces 

wdrażania w ramach organizacji systemu 
zarządzania jakością. 

Zaliczenie 
ustne W, Ć 

K_U08 Identyfikuje i definiuje podstawowe problemy 
związane z zapewnieniem jakości produktów i usług 
w ramach administracji 

Ocena sytuacji Ć 

K_U11 Posługuje się normami i standardami niezbędnymi 
do badania satysfakcji klienta Dyskusja Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K06 formułować założenia dla polityki jakości   
K_K03 samodzielnie przygotować i przeprowadzić badanie 

satysfakcji klienta  
Weryfikacja 

tekstów i 
wypowiedzi 

Ć 

K_K07 dostrzegać potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Weryfikacja 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,32 8 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  0,92 23 



6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie - - 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Istota usług publicznych i źródła ich powstawania.  
2. Znaczenie jakości w zarządzaniu ofertą usługową instytucji administracji publicznej: pojęcie 
jakości usług i jej współczesne ujęcia. Orientacja na klienta  
3. Systemy zarządzania jakością usług w administracji publicznej. Rola i zakres Polityki jakości. 
Zarządzanie relacjami z klientem (zajęcia w formie dyskusji, burzy mózgów). Wybrane normy jakości 
(norma EN ISO 9001:2000). Akredytacja a certyfikacja 
4. Metody procesu doskonalenia jakości usług w administracji publicznej. Wybrane techniki i 
miary jakości (model CAF) 
5. Koszty zarządzania jakością. 
6. Badanie satysfakcji klientów - znaczenie pomiaru i warunki adaptacji na rynku usług w 
administracji publicznej. 
7. Kryteria jakości produktów i usług 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  



5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Prace pisemne z oceną 
Protokoły zaliczeniowe. 
Lista pytań z ocenami 

 
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
 
M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin 2008, 
A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, 

A. Gajewski, Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2007, 

B. Borycka, E. łagowski, Znaczenie kultury organizacji w TQM, Rocznik Żyrardowski, t. 8, 
Żyrardów 2010 

 

Literatura uzupełniająca  

K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo 
CeDeWu, 2004, 

P. Prokop, Znaczenie jakości dla profesjonalnego zarządzania administracją publiczną, pod 
red. A. Dębickiej, M. Dmochowskiego, B. Kudryckiej, Profesjonalizm w administracji 
publicznej, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok 2004 r. 



EN ISO 9001:2000 

 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo kultury fizycznej i sportu 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D1d 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Geszprych 

Prowadzący zajęcia dr M. Geszprych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania w obszarze sportu i zapoznanie studentów z 
mechanizmami funkcjonowania podmiotów działających w sferze rekreacji i sportu masowego. 
Opanowanie przez studenta podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania instytucjami 
sportowymi i rekreacyjnymi na poziomie umożliwiającym zarządzanie kulturą fizyczną w 
strukturach lokalnych i regionalnych. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Wiedza ogólna o strukturach administracji publicznej 
 
 

 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W03 Zna strukturę sportu i potrafi interpretować 

kierunki zmian sportu w Polsce 
Zaliczenie w 

postaci 
referatu 

W 

K_W07 Wiedza na temat podstaw prawnych organizacji 
imprez sportowych, sportu dla wszystkich i i 
eventów turystycznych 

Zaliczenie 
pisemne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U06 Umiejętność definiowania podstawowych pojęć 

związanych z klasyfikacją instytucji sportowych w 
oparciu o zmieniające się rozwiązania prawne  

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach  - 
dyskusja 

W, Ć 

K_U10 Potrafi współtworzyć i kierować strukturami 
organizacyjnymi instytucji i stowarzyszeń 
sportowych w oparciu o prawo krajowe i 
międzynarodowe  

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K03 Potrafi prowadzić negocjacje z różnymi instytucjami 

w celu nawiązania korzystnych kontaktów 
Obserwacja 

aktywności na 
zajęciach  - 

dyskusja 

Ć 

K_K06 Potrafi zabiegać o dobrą opinię instytucji sportowo-
rekreacyjnej  Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Przygotowanie 
merytoryczne 

do dyskusji 
Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,32 8 



2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,16 4 
4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  0,72 18 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,20 5 
7.Przygotowanie do egzaminu 0,00  

8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin 0,00  

10. Zaliczenie 0,04 1 
Suma 2 50 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Zarządzanie kulturą fizyczną i sportem w Polsce – rys historyczny. 
2. Cele organizacji sportowo-rekreacyjnych 
3. Rola administracji publicznej w zarządzaniu kulturą fizyczną i sportem. Współpraca w 

zakresie organizacji kultury fizycznej i sportu w wymiarze regionalnym i lokalnym. 
4. Współczesne problemy zarządzania sportem 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  



5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Prace pisemne z oceną 
Protokoły zaliczeniowe. 
Referaty z ocenami 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa  
J. Kosiewicz, Kultura fizyczna, sport, Warszawa 2000, 
B. Ryba, Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Warszawa 2001 
B. Ryba (red), Organizacja imprez sportowych, Warszawa 2001 
 
Literatura uzupełniająca 
Z. Dziubiński, Jankowski K.W. (red:) Kultura fizyczna a polityka. Warszawa 2015. 
P. Halemba (red.), Współczesne problemy zarządzania sportem i turystyką, Katowice 2008 
J. Nowocień, Zuchora K. (red:) Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i 
sportu dla wszystkich. Warszawa 2015. 
 
Akty prawne z zakresu organizacji sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie projektami UE 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D1e 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr K. Kozielski 

Prowadzący zajęcia dr K. Kozielski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z zagadnieniami: fazy projektu, identyfikacja i 
zarządzanie interesariuszami projektu, metody kontroli i monitoringu realizacji projektu, 
zarządzania ryzykiem w projekcie oraz zasad komunikacji w projekcie. 
Zapoznanie studentów z praktyczną wiedzą związaną z kwestią osiągnięcia sukcesu przy realizacji 
projektu finansowanego ze środków UE – przekazanie wiedzy z zakresu planowania i wdrażania 
projektu europejskiego, struktury działań przy jego organizacji oraz sporządzania raportów zgodnie 
z regułami UE. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawy zarządzania, również zarządzanie zasobami ludzkimi oraz podstawowe zagadnienia z 
zakresu polityka regionalna, prawo Unii Europejskie oraz fundusze strukturalne UE i system 
finansowania projektów Unii 
 
 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W01 podstawowe pojęcia za zakresu zarządzania 

projektami 
Egzamin – test 
jednokrotnego 

wyboru 
W 

K_W11 składniki dotyczące efektywności działań 
podejmowanych w zakresie zadań z zarządzaniem 
projektami 

Zaliczenie 
pisemne – 

ocena 
wybranego 

projektu 

W 

K_W10 Ma wiedzę o metodach, narzędziach i technikach 
pozyskiwania danych w zakresie niezbędnym do 
sprawnego zarządzania projektami 

Zaliczenie 
pisemne – 

ocena 
wybranego 

projektu 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U01 wyjaśnić pojęcia z zakresu dziedzin prawa i 

administracji niezbędne do zarządzania projektami 
unijnymi 

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
W, Ć 

K_U05 wykazać umiejętności związane z kontrolą i 
monitorowaniem realizacji projektu oraz zasadami 
komunikacji w projekcie 

Przygotowanie 
merytoryczne 
do dyskusji, 

referat 

Ć 

K_U08 charakteryzuje różne fundusze i zmiany wynikające 
z perspektyw finansowych i ogłaszanych konkursów 

Egzamin – test 
jednokrotnego 

wyboru 
Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student: 
K_K03 Skutecznie przekazuje swoją wiedzę dotyczącą 

pozyskania środków finansowych z UE. 
Relacje w 

grupie Ć 

K_K05 Ma pełną świadomość swojej wiedzy i wykorzystuje 
ją w realizacji zadań zawodowych 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Weryfikacja 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 



FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,40 10 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,16 4 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,12 3 
5.Praca własna studenta  1,24 31 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 
7.Przygotowanie do egzaminu 0,40 10 
8.Przygotowanie do zaliczenia  - - 
9. Egzamin 0,04 1 
10. Zaliczenie - - 

Suma 3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Podstawowe definicje i pojęcia: definicje projektu i zarządzania projektami. 
2. Elementy i struktura projektu: zdefiniowanie i określanie potrzeb, definiowanie wymogów i 
celów projektu, analiza interesariuszy i relacje z nimi, inicjowanie projektu, planowanie budżetu i 
harmonogramu projektu. 
3. Umiejętności związane z kontrolą i monitorowaniem realizacji projektu oraz zasadami 
komunikacji w projekcie. 
4. Fazy realizacji projektu. Cykl życia projektu według reguł UE (Model faz życia projektu): 
wybór, planowanie, realizacja, kontrola, ocena, zakończenie. 
5. Struktura kluczowych dokumentów projektowych.  
6. Kontrola i ocena projektu. Kontrola a ocena (różnice). Metody oceny projektów 
dofinansowywanych z UE. 
7. Uwarunkowania realizacji projektów UE. Najważniejsze czynniki i kierunki wykorzystania 
środków finansowych UE. 
8. Przykłady projektów Studium przypadku.  Ewaluacja projektu. Proces oceny projektów. 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  



2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

Protokoły semestralne. 
Test z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne. 
Ocena projektu 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
J. Tkaczyński, Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, 
Warszawa 2012. 
B. Zbroińska, Fundusze unijne – pozyskiwanie i zarządzanie: prace słuchaczy studiów 
podyplomowych, Kielce 2011. 
E. Kornberger-Sokołowska (red.), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci 
środków europejskich, Wyd. 2, Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2012. 
 



Literatura uzupełniająca: 
M. Domiter, Marcieszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi – Teoria i praktyka, Difin, 
Warszawa 2013. 
P. Dubel, Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce, Wyd. Naukowe WZUW 
Warszawa 2012. 
 
Akty prawne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz zasad realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Gospodarka odpadami 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D1f 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie na ocenę 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Geszprych 

Prowadzący zajęcia dr M. Geszprych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad gospodarki odpadami oraz zakresu zastosowań 
poszczególnych metod, technik i urządzeń wykorzystywanych do magazynowania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowa wiedza na temat roli administracji publicznej w realizacji polityki ochrony środowiska 
 
 

 

 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student: 
K_W02 Zna zasady gospodarki odpadami w ujęciu lokalnym 

i regionalnym  
Zaliczenie 
pisemne 

W 

K_W11 Formułuje wnioski dotyczące efektywności działań 
podejmowanych w zakresie zadań z zakresu 
gospodarki odpadami w ujęciu lokalnym i 
regionalnym 

W 

K_W10 Ma wiedzę o metodach, narzędziach i technikach 
sprawnego zarządzania gospodarką odpadami w 
ujęciu lokalnym i regionalnym 

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

W 

W zakresie umiejętności student: 
K_U02 Wyjaśnia i identyfikuje pojęcia z zakresu dziedzin 

prawa i administracji niezbędne do prowadzenia 
efektywnej gospodarki odpadami w ujęciu lokalnym 
i regionalnym 

Przygotowanie 
merytoryczne 

do dyskusji 
Ć 

K_U12 Zna sposoby ograniczania tworzenia odpadów i 
ograniczania ich negatywnego wpływu na 
środowisko 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_U04 Zna różnorodność rozwiązań wynikających z planów 
gospodarki odpadami tworzonych w 
poszczególnych regionach 

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student: 
K_K03 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności w zakresie niezbędnym do 
przekazywania informacji na temat korzyści z 
segregacji odpadów 

Relacje w 
grupie Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Weryfikacja 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją 
multimedialną  0,20 5 

2.Analiza tekstów źródłowych  0,12 3 



3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  0,80 20 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,20 5 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Definicja i klasyfikacja odpadów. Charakterystyka wytwarzanych odpadów przemysłowych i 
komunalnych w Polsce. 
2. Podstawy formalno-prawne gospodarki odpadami. Stan aktualny gospodarki odpadami w 
Polsce.  
3. Krajowy plan gospodarki odpadami. Plan Gospodarki Odpadami na poszczególnych 
szczeblach samorządu – cele i zadania.  
4. Zapobieganie powstawaniu odpadów – technologie mało-odpadowe i bezodpadowe.  
5. Selektywna zbiórka i segregacja odpadów. Zasady odzysku i recyklingu organicznego 
(kompostowanie, fermentacja metanowa). Termiczne przekształcanie odpadów (piroliza, 
zgazowanie, spalanie bezpośrednie). Składowanie i magazynowanie odpadów – dobór optymalnej 
lokalizacji, technologie wykonywania składowisk i właściwa eksploatacja. 
6. Rekultywacja i zagospodarowanie poeksploatacyjne terenu składowiska 
7. Zagrożenia dla środowiska wynikające z gospodarki odpadami, sposoby ograniczania 
negatywnego oddziaływania na środowisko (konwersatorium, burza mózgów). 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  



3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe. 
Referaty z ocenami 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
J. Malinowska, Ekonomiczno-społeczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w 
środowiskach lokalnych, Rocznik Żyrardowski, t. 9, Żyrardów 2011. 
K. D’Obyrn K., Szalińska E., Odpady komunalne – zbiórka, recykling, unieszkodliwianie. 
Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005, 
M. Górski., Zabawa S. (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami. Techniczno-organizacyjno-
prawne aspekty gospodarki odpadami. PZITS, Poznań 2008 
Wybrane plany gospodarki odpadami (wybór wykładowcy) 
 
Akty prawne z zakresu gospodarowania odpadami oraz tworzenia planów gospodarki 
odpadami 
 
 



 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU:  Instytucje rynku pracy i promocja zatrudnienia 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D1g 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie na ocenę 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Pytlak 

Prowadzący zajęcia dr M. Pytlak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie studentów z mechanizmami popytu i podaży siły roboczej na rynku pracy, 
uwarunkowaniami i specyfika rynku pracy oraz zasadami i skutkami polityki zatrudnienia i 
przeciwdziałania bezrobociu dla gospodarki i społeczeństwa.  
Przekazanie wiedzy na temat zadań stawianych przed instytucjami funkcjonującymi na rynku pracy i 
przyszłości pracy w zglobalizowanym świecie. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Znajomość makroekonomii oraz podstawowych zagadnień z obszaru międzynarodowych 
przepływów zasobów pracy 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W01 istotę działań podejmowanych przez instytucje 

rynku pracy. 
Zaliczenie 
pisemne W 

K_W04 funkcjonowanie rynku pracy oraz prawidłowości 
kształtowania jego struktur. 

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

W 

K_W11 zagadnienia dotyczące efektywności działań 
podejmowanych w zakresie działań instytucji 
zobowiązanych do promocji zatrudnienia. 

Zaliczenie 
pisemne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U02 wykorzystać zebraną wiedzę dla dokonywania 

analizy zakresu kompetencji i funkcji 
poszczególnych organów państwa w zakresie 
promocji zatrudnienia i działań podejmowanych na 
rynku pracy. 

Zaliczenie w 
postaci 

referatu, 
dyskusja 

Ć 

K_U05 analizować dane dotyczące procesów 
gospodarczych i społecznych wpływających na 
politykę zatrudnienia i rynek pracy. 

Weryfikacja 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

K_U09 przedstawić przyczyny i ocenę zjawisk z 
uwzględnieniem różnorodności rozwiązań i zmian w 
obowiązującym prawie. 

Zaliczenie 
pisemne Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K03 formułować opinie i sądy na temat zjawisk 

zachodzących na rynku pracy. 
Zaliczenie 
pisemne Ć 

K_K06 rozumieć potrzebę kształtowania własnej kariery. Obserwacja 
studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 
K_K07 rozumieć potrzebę ustawicznego uzupełniania i 

doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Ć 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,28 7 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,12 3 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,12 3 
5.Praca własna studenta  0,60 15 



6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,20 5 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Pojęcie rynku pracy i określenie jego specyfiki. Przejście z systemu edukacji na rynek pracy 
oraz mobilność zasobów pracy w świetle wybranych teorii rynku pracy. 
2. Funkcjonowanie rynku pracy w Polsce i UE. Polityka zatrudnienia. System instytucji rynku 
pracy w Polsce.  
3. Analiza zjawiska bezrobocia. Wpływ przemian cywilizacyjnych na perspektywy rynku pracy. 
Zróżnicowanie regionalne rynku pracy w Polsce oraz UE.  
4. Analiza rynku pracy od strony podażowej i popytowej. Podstawowe wskaźniki rynku pracy 
(współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia) 
5. Grupy problemowe na rynku pracy. Absolwenci i problematyka dostosowania struktury 
kształcenia do struktury popytu na pracę. Osoby 50+ i problematyka dostosowania się do 
zmieniających się wymagań. Osoby niepełnosprawne i możliwość rehabilitacji zawodowej i 
społecznej. 
6. Czynniki podaży i popytu na pracę – dynamika przyrostu i struktura własnościowa, 
7. Metody walki z bezrobociem. Ewolucja form aktywizacji bezrobotnych.  
8. Przyczyny i konsekwencje emigracji zarobkowych. Wybrane problemy współczesnego rynku 
pracy 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  



4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe. 
Referaty z ocenami 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, wydanie 3. Wyd. 
LexisNexis, Warszawa 2003, 
R. Horodeński Sadowska-Snarska C., Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI 
wieku: aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w 
Białymstoku, Białystok-Warszawa 2009. 
 
Literatura uzupełniająca  
E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2009. 
L. Kucharski, Bezrobocie równowagi w Polsce: ujęcie teoretyczne i empiryczne, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. 
 
Akty prawne dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych 
 



 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Organizacja działalności kulturalnej 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D1h 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie na ocenę 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr J. Walkowiak 

Prowadzący zajęcia dr J. Walkowiak, mgr A. Okurowski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie ze strukturą organizacyjną instytucji kultury w Polsce 
Prezentacja rozwiązań prawnych regulujących zarządzanie instytucjami kulturalnymi (państwowymi 
i samorządowymi) 
Uświadomienie studentom roli, funkcji i znaczenia instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawy wiedzy na temat zadań administracji rządowej i samorządowej 
 
 

 

 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W02 strukturę instytucji kulturalnych w Polsce i potrafi 

interpretować kierunki zmian w działalności i 
aktualnej ofercie krajowych instytucji kultury oraz 
ośrodków upowszechniających i popularyzujących 
wiedzę o kulturze. 

Zaliczenie 
pisemne  

K_W04 specyfikę funkcjonowania instytucji kultury w 
wybranych sferach działalności. 

Zaliczenie 
ustne  

K_W09 zasady organizacji i konstruowania systemu 
instytucji kultury w skali regionalnej i lokalnej. 

Zaliczenie 
ustne  

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U01 zdefiniować podstawowe pojęcia związane z 

klasyfikacją instytucji i zjawisk społecznych 
zachodzących w różnych dziedzinach kultury. 

Zaliczenie 
ustne  

K_U09 wdrażać zasady organizacji instytucji kultury. Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K03 zdefiniować podstawowe pojęcia związane z 

klasyfikacją instytucji i zjawisk społecznych 
zachodzących w różnych dziedzinach kultury. 

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 

 

K_K07 wdrażać zasady organizacji instytucji kultury.  
 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 

GODZIN 
1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,32 8 

2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 

3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 



4. Konsultacje  0,08 2 

5.Praca własna studenta  0,92 23 

6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie - - 

7.Przygotowanie do egzaminu - - 

8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 

9. Egzamin - - 

10. Zaliczenie 0,04 1 
Suma 2 50 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Problematyka instytucjonalnej działalności kulturalnej 
2. Zadania i kompetencje instytucji – zadania, kompetencje, formy pracy i funkcjonowania 
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, państwowe instytucje kultury, samorządowe 
instytucje kultury). 
3. Działalność kulturalna organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów 
prywatnych. 
4. Organizacja i upowszechnianie kultury w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
5. Działalność kulturalna a dziedzictwo kulturowe. Lista reprezentatywna niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Lista 
produktów tradycyjnych. 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  



5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe. 
Pytania z ocenami 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski, Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. 
Przeżytek czy nowa jakość, Poznań 2009 
W. Karna, Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, Kraków 2009 
 
Literatura uzupełniająca 
Ochrona dziedzictwa kulturowego – Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego 
 
Akty prawne regulujące zasady organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, 
udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną oraz wykazu samorządowych 
instytucji kultury. 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka społeczna i zarządzanie usługami 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu D2a 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Pytlak 

Prowadzący zajęcia dr M. Pytlak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Opanowanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, celów i zakresu poszczególnych dziedzin 
polityki społecznej. 
Omówienie podmiotów realizujących oraz efekty ich działalności oraz rozumienie problemu 
wyborów społecznych i uwarunkowań w zakresie polityki społecznej. 
Analiza aktywnych i pasywnych narzędzi polityki społecznej oraz roli państwa i organizacji 
pozarządowych w przeciwdziałaniu patologiom społecznym.  
Omówienie podstawowych zadań polityki społecznej, jej instrumenty i organizacja zarówno w 
Polsce jak i w UE.  
Uświadomienie studentom skali występujących nierówności i niesprawiedliwości społecznych oraz 
praw socjalnych przysługujących każdej jednostce ludzkiej. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowe zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, posiadać wiedzę o systemie politycznym i 
jego podstawowych komponentach. 
 
 



 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W02 podstawowe pojęcia z zakresu polityki społecznej i 

usług socjalnych 
Zaliczenie 
pisemne W 

K_W04 organizację i funkcjonowanie polityki społecznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych 
przez administrację państwową i samorządową 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W09 rolę instytucji ustrojowych w państwie oraz zasady i 
procedury ich funkcjonowania; tłumaczy praktyki 
działania podmiotów władzy publicznej w zakresie 
polityki społecznej i usług socjalnych 

Przygotowanie 
referatu 

połączone z 
dyskusją 

W, dyskusja 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U01 
omówić obowiązujące procedury i środki działań w 
celu uzasadniania funkcjonowania polityki 
społecznej i usług socjalnych  

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Przygotowanie 
merytoryczne 

do dyskusji 

Ć, dyskusja 

K_U04 

przedstawić istotę polityki społecznej oraz zasady 
organizacji i działania polityki społecznej i usług 
socjalnych w Polsce Ć, dyskusja 

K_U08 

opisać ewolucję polityki społecznej i usług 
socjalnych i zachodzących w nich zmian  

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
Ocena sytuacji 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K03 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 

grupach, organizacjach i instytucjach i zdolny do 
porozumiewania się z osobami będącymi i 
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie  

Relacje w 
grupie Ć 

K_K04 Podejmuje złożone decyzje w sytuacjach 
kryzysowych 

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Weryfikacja 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

 

 

 



 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,32 8 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,40 10 
4. Konsultacje  0,12 3 
5.Praca własna studenta  1,24 31 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Przedmiot i podmioty polityki społecznej. Podstawowe pojęcia i zakres oraz źródła polityki 
społecznej  
2. Modele polityki społecznej i różne koncepcje wyborów społecznych  
3. Instrumenty polityki społecznej. Przesłanki kształtowania celów polityki społecznej. 
4. Praca i bezrobocie, a polityka społeczna. Wykluczenie społeczne – źródła i metody 
przeciwdziałania. Marginalizacja, ubóstwo, deprywacja, patologie społeczne. Niepełnosprawność w 
systemie polityki społecznej. 
5. Polityka rodzinna. Definicje rodziny. Funkcje rodziny a polityka społeczna. Pomoc społeczna 
i świadczenia rodzinne.  
6. Zabezpieczenie społeczne. Regulacje socjalne w Polsce i UE. Pomoc społeczna w systemie 
zabezpieczenia społecznego. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, zakres usług socjalnych. 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  



2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne 
Prace pisemne z oceną 
Referaty 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
K. Rodoski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Gdańsk 2003, 
A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2006, 
Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie, Warszawa 2010 
Gabryszak R., Magierek D. (red.), Wprowadzenie do polityki społecznej, Warszawa 2009 
K. Głąbicka, M. Grewiński, Wokół polityki społecznej, Warszawa 2008 

 
Literatura uzupełniająca 



M. Lavalette i A. Pratt (red.), Polityka społeczna. Teorie, podziały, Warszawa 2010 
K. Głębicka, Europejski model socjalny, Wyd. PR, Radom 2012 
J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i Świecie, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2012 
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 
wymiar aktywnej integracji 
(https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/47191/KPPUiWS_ver_25-07-
2013.pdf+„Krajowy+Program+Przeciwdziałania+Ubóstwu+i+Wykluczeniu+Społecznemu
+2020.+Nowy+wymiar+aktywnej+integracji/8bb47d39-c2f7-40e6-bec0-06162d330895) 
 
Akty prawne z zakresu pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i rynku pracy, rehabilitacji 
zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz polityki rodzinnej  
 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Partnerstwo publiczno-prywatne 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu D2b 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr Joanna Łukaszyk 

Prowadzący zajęcia dr Joanna Łukaszyk 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Poznanie reguł współpracy sektora publicznego i prywatnego w realizacji przedsięwzięć o 
charakterze użyteczności publicznej.  
Nabycie wiedzy dotyczącej uregulowań prawnych dla PPP, przygotowania przedsięwzięcia oraz 
identyfikacji kosztów i korzyści płynących z partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
 
Wiedza z zakresu zarządzania, ekonomiki i finansów sektora publicznego i prywatnego 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W02 podstawowe pojęcia z zakresu inwestycji, 

podmiotów sektora publicznego i prywatnego, 
źródeł kapitału 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W04 reguły współpracy sektora publicznego i 
prywatnego w realizacji przedsięwzięć o charakterze 
użyteczności publicznej 

Zaliczenie 
ustne W 

K_W08 podstawy przygotowania przedsięwzięcia oraz 
identyfikacji kosztów i korzyści płynących z 
partnerstwa publiczno-prywatnego 

Zaliczenie 
ustne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U04 posługiwać się przepisami prawa zakresu procesów 

partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście 
prawa publicznego. 

Zaliczenie 
pisemne Ć 

K_U02 przytoczyć istotę oraz zasady organizacji i działania 
partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym 
opłacalności projektów z zakresu PPP 

Przygotowanie 
merytoryczne 

do dyskusji 
Ć 

K_U07 identyfikować i definiować podstawowe problemy 
prawne związane z partnerstwem publiczno-
prywatnym   

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
Ocena sytuacji 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K03 dokonać wyboru najefektywniejszego wariantu 

projektu oraz określić jego skutki gospodarcze i 
społeczne 

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

K_K07 do ustawicznego uzupełniania i doskonalenia 
nabytej wiedzy i umiejętności 

Przygotowanie 
merytoryczne 

do dyskusji 
Ć 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISAN
E PKT ECTS 

PRZYPISAN
A LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,24 6 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 



4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  1,00 25 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie - - 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Specyfika projektów infrastrukturalnych z udziałem podmiotu prywatnego – obszary 
zastosowania PPP. 
2. Istota PPP – korzyści i zagrożenia oraz uregulowania prawne dotyczące PPP 
3. Charakterystyka transakcji PPP – uczestnicy i podział ryzyka 
4. Przebieg transakcji PPP – procedura i kryteria wyboru partnera prywatnego, realizacja i 
kontrola umowy 
5. Finansowanie projektów PPP. Mechanizmy płatności w projekcie PPP. Dofinansowanie 
projektów PPP funduszami UE. Problemy z rozliczaniem projektów.  
6. Uwarunkowania rozwoju i wykorzystanie PPP w Polsce 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  



5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

Protokoły semestralne. 
Prace pisemne z oceną 
Protokoły zaliczeniowe. 

Lista pytań z ocenami 
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
R. Cieślak (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne: 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji, Lex 
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014 
O. Lissowski, Partnerstwo publiczno-prywatne i świadczenie usług publicznych, Polskie 
Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Poznań 2012. 
K. Płonka-Bielenin, Moll T., Partnerstwo publiczno-prywatne : komentarz do ustawy o 
partnerstwie publiczno-prywatnym, Difin, Warszawa 2012. 
 
Akty prawne z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo miejscowe jednostki samorządu terytorialnego 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu D2c 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Pytlak 

Prowadzący zajęcia dr M. Pytlak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Ukazanie specyfiki prawa miejscowego na tle innych źródeł prawa powszechnie obowiązującego 
oraz wskazanie jego roli w kształtowaniu praw i obowiązków jednostki. 
Zapoznanie studentów z istotą polskiego systemu źródeł prawa, konfrontacja założeń 
konstytucyjnych z praktyką. 
Wykształcenie umiejętności odróżniania aktów prawa miejscowego od innych rozstrzygnięć 
organów lokalnych oraz sformułowanie podstawowych wymogów formalnych warunkujących 
prawidłowość (zgodność z prawem) stanowionego prawa lokalnego. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawy prawa konstytucyjnego i ustroju samorządu terytorialnego 
 
 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W11 Wskazuje specyfikę prawa miejscowego na tle 

innych obowiązujących w Polsce źródeł prawa 
powszechnie obowiązującego 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W07 Zna rolę prawa miejscowego w kształtowaniu praw i 
obowiązków jednostki 

Zaliczenie 
ustne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U06 Odróżnia akty prawa miejscowego od innych 

rozstrzygnięć organów lokalnych – analizuje zmiany 
w systemie obowiązującego w tym zakresie prawa  

Zaliczenie 
ustne Ć 

K_U10 Potrafi sformułować podstawowe wymogi formalne 
warunkujące prawidłowość (zgodność z prawem) 
stanowionego prawa lokalnego. 

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
Ocena sytuacji 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K03 Skutecznie przekazuje wiedzę w zakresie zgodności 

prawa miejscowego z prawem powszechnie 
obowiązującym 

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
Ć 

K_K06 Zna wymogi techniki legislacyjnej i publikacji aktu 
prawa lokalnego 

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
Ć 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,32 8 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  0,92 23 



6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie - - 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Pojęcie aktu prawa miejscowego. Rodzaje źródeł prawa i ich hierarchia. Akty prawa 
miejscowego na tle konstytucyjnego systemu źródeł prawa. 
2. Podstawa prawna stanowienia aktów prawa miejscowego – upoważnienie konstytucyjne 
ustawowe (szczegółowe i generalne). Kompetencje do stanowienia aktów prawa miejscowego. 
3. Cechy aktów prawa miejscowego jako podstawowych źródeł prawa powszechnie 
obowiązującego. Rodzaje aktów prawa miejscowego administracji rządowej i prawa miejscowego 
samorządu terytorialnego. 
4. Prawne formy aktów prawa miejscowego. 
5. Procedura uchwałodawcza stanowienia aktów prawa miejscowego. Wymogi techniki 
legislacyjnej i publikacji. Termin wejścia w życie. 
6. Kontrola legalności i konstytucyjności aktów prawa miejscowego. Kontrola legalności przez 
organy nadzoru i sąd administracyjny. Kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego. 
7. Zasady odpowiedzialności z tytułu normatywnej bezprawności. 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  



5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

Protokoły semestralne. 
Prace pisemne z oceną 
Protokoły zaliczeniowe 
Lista pytań z ocenami 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
 
Literatura podstawowa 
H. Izdebski, Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2003, 
D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz- Kraków 2003 
 
 
Literatura uzupełniająca  
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer 2010 
P. Lisowski, A. Ostapski, Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy 
administracji rządowej, Kolonia Limited 2008 
 
Akty prawne o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, pakiet 
ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego oraz przepisów o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie, o trybie kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez 
wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej. 
 
 
 

 
 
……………………………………………       



        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Samorząd terytorialny w nauce prawa 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D2d 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr E. Paziewska 

Prowadzący zajęcia dr E. Paziewska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przedstawienie istoty samorządu terytorialnego – jego autonomii i decentralizacji administracji. 
Analiza pozycji samorządu terytorialnego w Polsce wynikająca z systemu prawa.  
Analiza zakresu nadzoru funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Wiedza na temat struktury organizacyjnej samorządu terytorialnego 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 



Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W03 status nauk prawnych, w szczególności nauki o 

samorządzie terytorialnym na tle innych nauk 
społecznych 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W07 ustrój i funkcjonowanie administracji samorządowej 
oraz funkcje systemu prawnego samorządu 
terytorialnego 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W11 teorię ewolucji systemu prawa samorządu 
terytorialnego i relacjach między różnymi gałęziami 
prawa  

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U06 stosować prawo oraz wyjaśniania procesów 

tworzenia, stanowienia i stosowania prawa Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

Ć 

K_U13 interpretować teksty prawne i formułować 
rozwiązania w zakresie właściwym dla studiów 
administracyjnych 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K03 pozyskiwać niezbędne dane i przekazać informacje 

na ich temat  Weryfikacja 
tekstów i 

wypowiedzi 

Ć 

K_K06 Ma świadomość decyzji podejmowanych w 
zarządzaniu jednostkami terytorialnymi Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Relacje w 
grupie Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją 
multimedialną  0,32 8 

2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,16 4 
4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  0,72 18 



6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,20 5 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Istota samorządu terytorialnego. Decentralizacja administracji publicznej. 
2. Pozycja samorządu – zasady konstytucyjne, ustawy samorządowe i umowy 

międzynarodowe 
3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu – niejednolitość regulacji prawnych 

poszczególnych szczebli 
4. Nadzór nad samorządem terytorialnym. Analiza tekstów źródłowych w zakresie zasad 

samorządu terytorialnego i nadzoru nad samorządem 
 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  



6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Prace pisemne z oceną 
Protokoły zaliczeniowe. 
Referaty z ocenami 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 

H. Izdebski Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, wydanie 3. Wyd. 
LexisNexis, Warszawa 2003, 

B. Dolnicki Samorząd terytorialny, Kraków 2003 
E. Paziewska, Samorząd terytorialny wczoraj i dziś, Warszawa 2011. 
 
Literatura uzupełniająca: 
K. Bandarzewski, Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, 
Warszawa 2006 

W. Kisiel, Polskie ustawy samorządowe. Ujęcie porównawcze i historyczne, Kraków 2003 

J.P. Tarno (red), Samorząd terytorialny w Polsce, Wyd LexisNexis Warszawa 2004 

 

Akty prawne z zakresu statusu samorządu lokalnego, w tym pakiet ustaw ustrojowych 
samorządów terytorialnych  

 
 
 



 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D2e 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Pytlak 

Prowadzący zajęcia dr M. Pytlak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Praktyczne zapoznanie studentów z zasadami oraz metodyką przygotowywania projektów 
finansowanych ze środków unijnych.  
Przekazanie wiedzy na temat niezbędnych informacji do wykonania projektu unijnego w ramach 
dostępnych programów operacyjnych 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowe zagadnienia z zakresu polityka regionalna, prawo Unii Europejskie oraz fundusze 
strukturalne UE i system finansowania projektów Unii Znajomość ogólnych problemów 
ekonomicznych w tym finansowych. 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W02 Rozpoznaje procesy zmian struktur gospodarczych 

oraz określa ich przyczyny, przebieg i skutki w 
sposób alternatywny 

Egzamin – test 
jednokrotnego 

wyboru 
W 

K_W05 Diagnozuje determinanty więzi instytucjonalnych i 
ich wpływ na realizację projektów unijnych 

Egzamin – test 
jednokrotnego 

wyboru 
W 

K_W10 Dobiera metody i narzędzia opisu, w tym techniki 
pozyskiwania danych ekonomicznych oraz 
przygotowania projektu unijnego 

Zaliczenie 
pisemne – 

przygotowanie 
projektu 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U02 Posługuje się normami i standardami w procesie 

oceny projektów unijnych 
Zaliczenie 
pisemne – 

przygotowanie 
projektu 

Ć 

K_U09 Gromadzi i analizuje dane dotyczące procesów 
rozwoju organizacji 

Zaliczenie 
pisemne – 

przygotowanie 
projektu 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K02 Wykazuje aktywną i twórczą postawę w 

formułowaniu własnych sugestii i rozstrzygnięć w 
procesie realizacji projektu z uwzględnieniem 
wieloaspektowych skutków gospodarczych i 
społecznych 

Weryfikacja 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Postawa 
podczas 
dyskiusji 

Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 



1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,40 10 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,16 4 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,12 3 
5.Praca własna studenta  1,24 31 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 
7.Przygotowanie do egzaminu 0,40 10 
8.Przygotowanie do zaliczenia  - - 
9. Egzamin 0,04 1 
10. Zaliczenie - - 

Suma 3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Charakterystyka funduszy unijnych 
2. Etapy sporządzania projektu. Cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby realizacji 

przedsięwzięcia (diagnoza potrzeb). Ustalenie wskaźników projektu i źródeł ich 
weryfikacji  

3. Beneficjenci projektu. Rekrutacja uczestników w projekcie. Potencjał oraz status prawny 
wykonawcy projektu 

4. Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu. Oddziaływanie projektu. 
5. Budżet, koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne. Podatek VAT. 
6. Harmonogram realizacji projektu  
7. Miary trwałości, skuteczności, dostępności i efektywności projektu 
8. Wymagane dokumenty oraz metodyka kwalifikacji formalnej wniosku i merytorycznej 

projektu 
9. Elementy procesu zarządzania projektem 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  



3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

Protokoły semestralne. 
Test z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe. 

Projekty z ocenami 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
J. Tkaczyński, Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, 
Warszawa 2012. 
B. Zbroińska, Fundusze unijne – pozyskiwanie i zarządzanie: prace słuchaczy studiów 
podyplomowych, Kielce 2011. 
E. Kornberger-Sokołowska E. (red.), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci 
środków europejskich, Wyd. 2, Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2012. 
Dokumentacja konkursu (wybór wykładowcy) 
 
Literatura uzupełniająca: 
M. Domiter, Marcieszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi – Teoria i praktyka, Difin, 
Warszawa 2013. 



P. Dubel, Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce, Wyd. Naukowe WZUW 
Warszawa 2012. 
A. Drobnik, Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Akademia Ekonomiczna 
Katowice, 2008. 
 
Akty prawne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz zasad realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie strategiczne – instrumenty, realizacja, ocena 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D2f 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie na ocenę 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Pytlak 

Prowadzący zajęcia dr M. Pytlak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie studentów z praktyczną wiedzą związaną z kwestią zarządzania strategicznego i 
opracowywania strategii – narzędzia rozwoju regionalnego i lokalnego. 
Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw implementacji i realizacji strategii rozwoju regionalnego i 
lokalnego – strategii UE, krajowej, regionalnej i lokalnej 
Prezentacja sposobów rozpoznawania i diagnozowania aspektów polityki społeczno-gospodarczej i 
przeprowadzenia właściwej analizy niezbędnej do opracowywania strategii. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowe zagadnienia z zakresu gospodarki regionalnej i lokalnej 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W05 Rozumie istotę i mechanizmy funkcjonowania 

gospodarki oraz rolę strategii w planowaniu 
strategicznym i kształtowaniu warunków rozwoju 
jednostki samorządu terytorialnego 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W06 Formułuje wnioski dotyczące efektywności działań 
podejmowanych w zakresie zadań strategicznych  

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W10 Wskazuje problemy wykorzystywania instrumentów 
planowania rozwoju 

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U01 Wyjaśnia i identyfikuje pojęcia z zakresu 

administracji niezbędne do zarządzania 
strategicznego 

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

Ć 

K_U09 Stosuje różne sposoby rozpoznawania i 
diagnozowania poszczególnych aspektów polityki 
społeczno-gospodarczej i przeprowadzenia 
właściwej analizy niezbędnej do opracowywania 
strategii  

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

Ć 

K_U12 Wymienia czynniki i bariery rozwoju regionalnego z 
uwzględnieniem różnorodności rozwiązań i zmian 
wynikających ze strategii tworzonych w 
poszczególnych regionach oraz uwzględnieniem ich 
hierarchii 

Zaliczenie 
pisemne W, Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K01 Łączy wiedzę dotyczącą oceny efektywności 

stosowanych w jednostkach samorządu 
terytorialnego narzędzi i instrumentów zarządzania 
strategicznego z etycznym zachowaniem urzędnika  

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

K_K05 Jest otwarty na uczestniczenie w przygotowywaniu 
strategicznych planów rozwoju regionalnego i 
lokalnego 

Relacje w 
grupie Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. 

Relacje w 
grupie Ć 

 

 

 

 

 



4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ 
PRZYPISAN
E PKT ECTS 

PRZYPISAN
A LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,20 5 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,12 3 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  0,80 20 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,20 5 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Strategia – istota, typy i znaczenie w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. 
2. Strategie rozwoju jako instrumenty kreowania rozwoju lokalnego. Czynniki i bariery rozwoju 
regionalnego. Implementacja i realizacja strategii. Monitorowanie i ocena realizacji strategii. 
3. Proces zarządzania strategicznego – realizatorzy, posiadane zasoby (źródło przewagi). 
4. Metody analizy strategicznej (analiza SWOT)  
5. Zasady europejskiej polityki regionalnej UE – organizacja polityki regionalnej. 
Programowanie polskiej polityki regionalnej na lata 2014-2020.  
6. Założenia, etapy i metody sporządzania strategii – studium przypadku. 
7.  Gra decyzyjna: innowacyjne decyzje i adaptacje pozwalające przetrwać organizacji w 
zmiennych warunkach 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  



3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe. 
Referaty z ocenami 

 
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura uzupełniająca 
M. Lisiński, Metody planowania strategicznego. PWE Warszawa 2004. 
Z. Strzelecki (red.) Gospodarka regionalna i lokalna. PWN Warszawa 2009. 
A. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i 
praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011. 
 
Akty prawne regulujące zasady prowadzenia polityki rozwoju, pakiet ustaw ustrojowych 
samorządu terytorialnego i administracji rządowej w województwie oraz kontroli aktów 
prawa miejscowego  
 
 
 



 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Podatki lokalne 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D2g 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Pytlak 

Prowadzący zajęcia dr M. Pytlak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przekazanie wiedzy zakresie podstaw władztwa podatkowego samorządu lokalnego na tle 
przepisów o finansach publicznych. 
Przekazanie wiedzy na temat miejsca i roli podatków i opłat lokalnych w systemie dochodów 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
Zaznajomienie z uprawnieniami organów samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityki 
podatkowej. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
 
Podstawy prawa podatkowego 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W07 Rozumie istotę podatków i opłat lokalnych oraz ich 

rolę w systemie dochodów budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W11 Opisuje sposób funkcjonowania samorządu i jego 
rolę w kształtowaniu wielkości podatków lokalnych. 

Zaliczenie 
pisemne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U10 Dokonuje interpretacji aktów prawnych organów 

samorządu terytorialnego w zakresie prawa 
podatkowego. 

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
Ć 

K_U06 Przedstawia przyczyny i ocenę zmian w 
obowiązującym prawie podatkowym. 

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K02 Potrafi w sposób przedsiębiorczy i elastyczny 

dokonywać analiz materiałów dotyczących 
podatków lokalnych. 

Weryfikacja 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

K_K03 Potrafi wyjaśnić osobom niebędącym specjalistami 
w zakresie administracji znaczenie podatków i opłat 
lokalnych w gospodarce finansowej i samodzielności 
samorządu terytorialnego. 

Obserwacja 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. 

Relacje w 
grupie Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,28 7 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,12 3 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,12 3 



5.Praca własna studenta  0,60 15 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,20 5 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Pojęcie podatku i ich klasyfikacja. Podatek a opłata. Koncesja i zezwolenie. 
2. Podatki i opłaty lokalne w systemie dochodów budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. 
3. Analiza podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, 
podatek od spadków i darowizn, podatek od środków transportowych, podatek od czynności 
cywilnoprawnych). 
4. Analiza opłat lokalnych (opłata targowa, opłata miejscowa i uzdrowiskowa, opłata 
reklamowa, opłata od posiadania psów, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, opłata adiacencka, 
opłata koncesyjna. 
5. Władztwo podatkowe i uprawnienia organów samorządu terytorialnego w kształtowaniu 
wielkości podatków i opłat lokalnych. 
6. Rola podatków i opłat lokalnych w gospodarce finansowej i samodzielności samorządu 
terytorialnego. 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  



4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe. 
Referaty z ocenami 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
S. Owsiak, Budżet władz lokalnych: narzędzie zarządzania, Warszawa 2002, 
L. Etel, Prawo podatkowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2004, 
 
Literatura uzupełniająca  
A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe – zarys systemu, Toruń 2009. 
R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Podatki i opłaty lokalne, 601 pytań i 
odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 
R. Styczyński, Leksykon - Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i 
darowizn. Podatki i opłaty lokalne, Unimex, Wrocław 2013. 
Finanse publiczne i prawo finansowe, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008 
L. Etel, Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 
K. Chustecka, Leksykon podatku od spadków i darowizn, Difin, Warszawa 2012. 
 
Akty prawne regulujące kwestie podatkach i opłatach lokalnych (wraz z ustalaniem 
górnych granic staweK_Kwotowych podatków i opłat lokalnych), podatku leśnego i rolnego 
(wraz Komunikatami Prezesa GUS). 



 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Marketing w administracji 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D2h 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr E. Paziewska 

Prowadzący zajęcia dr E. Paziewska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie z rolą organizacji publicznych we współczesnej gospodarce oraz specyfiką aktywności 
marketingowej.  
Zapoznanie studentów z istotą i obszarami zastosowania marketingu w administracji, głównymi 
założeniami marketingu terytorialnego. Przygotowanie do podejmowania decyzji w zakresie 
zagadnień marketingowych w organizacjach publicznych – kształtowanie umiejętności powiązania 
zdobytych wiadomości z praktyką. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawy makro- i mikroekonomii, elementy filozofii politycznej 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W06 strukturę marketingu i potrafi interpretować 

kierunki zmian w zakresie marketingu 
terytorialnego. 

Zaliczenie 
pisemne 

W 

K_W05 specyfikę funkcjonowania marketingu 
terytorialnego w wybranych sferach działalności. 

Zaliczenie 
pisemne 

W 

K_W10 zasady marketingu terytorialnego w skali 
regionalnej i lokalnej. 

Zaliczenie 
pisemne 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U08 zdefiniować podstawowe pojęcia związane z 

marketingiem terytorialnym prowadzonym przez 
administracje publiczną. 

Zaliczenie 
ustne 

Ć 

K_U09 wdrażać zasady marketingu. Przygotowanie 
merytoryczne 
do dyskusji 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_U08 do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w 

pracy zawodowej. 
Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_U09 rozumieć potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE PKT 
ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją 
multimedialną  0,32 8 

2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  0,92 23 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie - - 



7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Geneza marketingu i nowe obszar. Działania marketingowe wybranych organizacji 
publicznych. Marketing usług, marketing społeczny, marketing terytorialny. 
2. Zasady marketingu. Społeczne i ekonomiczne znaczenie marketingu terytorialnego. 
3. Administracja publiczna a działania marketingowe usług publicznych. Otoczenie 
wewnętrzne i zewnętrzne.  
4. System informacji marketingowej. Narzędzia w marketingu terytorialnym – rola social 
mediów.  
5. Specyfika Public Relations w administracji publicznej – cele, adresaci, instrumenty. 
6. Strategia ogólna a strategia marketingowa. E-marketing 
7. Analiza strategii marketingowej – studium przypadku 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  



6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe 
Pytania z ocenami 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa: 
Z. Knecht, Zarządzanie i planowanie marketingowe, Warszawa 2005 
Z. Kędzior, K. karcz, Badania marketingowe w praktyce, Warszawa 2001 
W. Burgers, Marketing bez tajemnic, Warszawa 2010 
Strategia marketingowa (wybór wykładowcy) 
 
Literatura uzupełniająca: 
A. Szromnik, Marketing terytorialny, Wyd. Wolters Kluwer, 2007 
P. Kotler, Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wharton School Publishing & WSPiZ 
im. L. Koźmińskiego, 
 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie kryzysowe 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu D3a 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu mgr R. Żak 

Prowadzący zajęcia mgr R. Żak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie studentów z przedmiotem zarządzania kryzysowego. 
Realizacja ćwiczeń pod kątem rozumienia kryzysu i sytuacji kryzysowej oraz działań ZZK i CK_W 
zakresie analizowania i przeciwdziałania tym zdarzeniom na różnych poziomach administracji 
publicznej.   
Charakterystyka metod zarządzania kryzysowego oraz uwarunkowań bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii i socjologii oraz orientacja poznawczą o strukturze 
administracji publicznej. 
 
 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 

K_W13 

organizację i funkcjonowanie systemu 
zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem 
zadań realizowanych przez administrację 
państwową i samorządową oraz 
wyspecjalizowane służby 

Zaliczenie 
pisemne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U03 

istotę systemu zarządzania kryzysowego oraz 
zasady organizacji i działania systemu 
zarządzania kryzysowego na różnych 
poziomach administracji publicznej 

Przygotowanie 
referatu 

połączone z 
dyskusją 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K03 do aktywnego uczestnictwa w grupach, 

organizacjach i instytucjach i zdolny do 
porozumiewania się z osobami będącymi i 
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie  

Przygotowanie 
merytoryczne 

do dyskusji 
Ć 

K_K04 podejmować złożone decyzje w sytuacjach 
kryzysowych 

Przygotowanie 
referatu 

połączone z 
dyskusją 

Ć 

K_K07 rozumieć potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Relacje w 

grupie 

Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,32 8 



2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,40 10 
4. Konsultacje  0,12 3 
5.Praca własna studenta  1,24 31 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Pojęcie i główne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 
Zagrożenia bezpieczeństwa mogące wywołać sytuacje kryzysowe. 

2. Przedmiot zarządzania kryzysowego: pojęcie zarządzania, czym jest zarządzanie 
kryzysowe, rozumienie kryzysu i sytuacji kryzysowej; fazy i źródła sytuacji kryzysowej.  

3. Fazy zarządzania kryzysowego. Działania administracji publicznej w zakresie 
zrządzania kryzysowego: struktura zarządzania kryzysowego na szczeblu 
państwowym: województwa, powiatu, gminy; zespoły i centra zarządzenia 
kryzysowego. 

4. Plany zarządzania kryzysowego. Prawno-organizacyjne problemy zarządzania 
kryzysowego 

5. Charakterystyka wybranych sił i środków wykorzystywanych w zarządzaniu 
kryzysowym (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
Inspekcja Weterynaryjna, Państwowe Ratownictwo Medyczne) 

 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  



3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe 
Praca zaliczeniowe 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
K. Sienkiewicz – Małyjurek, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 

2010 
R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe, Wyd. Delfin 2012. 
W. Lidwa, Zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015. 
M. Bieniek, S. Mazur, System zarządzania kryzysowego RP, Warszawa 2009, 
 
Literatura uzupełniająca 
W. Więcek, Bieniek J., Podstawy zarządzania kryzysowego i scenariusze ćwiczeń, Warszawa 
2014. 
Zarządzanie kryzysowe, red. W. Lidwa, Warszawa 2015. 



 
Akty prawne z zakresu zarządzania kryzysowego, organizacji Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa oraz organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Bezpieczeństwo w administracji publicznej 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu D3b 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Cendrowski 

Prowadzący zajęcia dr M. Cendrowski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przedstawienie i omówienie regulacji administracyjnoprawnych dotyczących bezpieczeństwa i 
porządku publicznego – zapoznanie studentów z zakresem przedmiotowym bezpieczeństwa 
wewnętrznego, źródłami zagrożeń tego bezpieczeństwa, relacjami pomiędzy bezpieczeństwem 
wewnętrznym a innymi rodzajami bezpieczeństwa oraz strukturą podmiotową i zadaniami organów 
ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego 
Zadania realizowane przez organy administracji rządowej oraz podległe im wyspecjalizowane 
służby, oraz przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i inne podmioty, a w tym 
– przedsiębiorców 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawy prawoznawstwa, znajomość prawa konstytucyjnego i podstaw funkcjonowania 
administracji 
 
 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W13 Zna zakres przedmiotowy bezpieczeństwa 

wewnętrznego, źródła zagrożeń tego 
bezpieczeństwa, relacje pomiędzy 
bezpieczeństwem wewnętrznym a innymi 
rodzajami bezpieczeństwa oraz strukturą 
podmiotową i zadaniami organów ochrony 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

Zaliczenie 
pisemne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U03 Rozumie istotę oraz zasady organizacji systemu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
zadania realizowane przez organy administracji 
rządowej oraz podległe im wyspecjalizowane służby 

Zaliczenie 
ustne Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K03 Potrafi formułować komunikaty i informacje na 

temat zagrożeń oraz podejmowanych działań 
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i 
porządku publicznego 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Relacje w 
grupie Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,24 6 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 



4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  1,00 25 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie - - 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Rodzaje bezpieczeństwa i relacje pomiędzy nimi.  
2. Organy administracji rządowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 
3. Regulacje konstytucyjne dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem sposobu podziału zadań i kompetencji w tym zakresie oraz 
zasad ich wykonywania 

4. Struktura administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiązań organizacyjnych i problematyki dostosowania struktury do 
wykonywanych zadań 

5. Administracja w zakresie obrony narodowej i obrony cywilnej, z uwzględnieniem 
funkcjonowania wojskowych organów porządkowych i Żandarmerii Wojskowej 

 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  



4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe 
Pytania z ocenami 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa: 
M. Bieniek, S. Mazur, Bezpieczeństwo i obronność RP, Katowice 2008, 
A.Gołębiowska, B. Zientarski, Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa 
– publikacja senatu, wersja elektroniczna: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_pub 
lic/k9/agenda/seminaria/2016/161212/administracja_publiczna_.pdf 
Strategia bezpieczeństwa Narodowego RP (2014) (tekst: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/ 
sbn_rp_2014.pdf) 
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 (https://www.bbn.gov.pl/ 
ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.pdf) 
 
Literatura uzupełniająca: 
S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, 
Rzeszów 2007, 
S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008, 
E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo wewnętrzne we 
współczesnym państwie, 



Rzeszów 2008, 
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, praca zbior. 
pod. red A. Chajbowicza, T. Kocowskiego, Kolonia Limited 2009r. 
 
Akty prawne z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU:  Zgromadzenia publiczne 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu D3c 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu mgr M. Stanisławski 

Prowadzący zajęcia mgr M. Stanisławski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Poznanie istoty oraz procesu organizacji i przebiegu zgromadzeń i imprez masowych z 
uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.  
Przedstawienie ewolucji polityki państwa z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i 
wewnętrznych oraz procesu kształtowania rozwiązań instytucjonalnych i prawnych w zakresie 
organizacji imprez masowych.  
Utrwalenie obowiązków nałożonych na obywatela, organizatora, wyspecjalizowane służby i 
instytucji oraz organy samorządowe.  
Nabycie umiejętność krytycznej oceny procesu przygotowania imprezy masowej na dużą skalę – 
pod kątem zapewnienia wolności konstytucyjnych, niedopuszczenia do zakłóceń porządku 
publicznego oraz prawidłowego procesu zabezpieczenia z punktu widzenia organizatora, 
uczestnika, służb publicznych, władz samorządowych. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
 
 



 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W13 zagrożenia wymagające zastosowania środków 

kontrolnych i administracyjno-porządkowych 
Zaliczenie 
pisemne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U03 przygotować krytyczną analizę zagrożeń dla 

organizacji zgromadzeń i bezpieczeństwa imprez 
masowych oraz oceny ryzyka ich przeprowadzenia 

Zaliczenie 
ustne Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K04 podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych 

związanych z organizacją zgromadzeń i imprez 
masowych  

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_K06 zastosować procedurę ubiegania się o organizację 
imprezy masowej i zgromadzenia  

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

K_K07 do ustawicznego uzupełniania i doskonalenia 
nabytej wiedzy i umiejętności 

Relacje w 
grupie Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,32 8 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,08 2 



5.Praca własna studenta  0,92 23 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie - - 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Prawo do zgromadzenia jako jedna z podstawowych wolności konstytucyjnych. 
Problematyka praw konstytucyjnych obywatela. Ograniczenia ustawowe. 

2. Przygotowania do organizacji i przeprowadzenie zgromadzenia i imprez masowych. 
Obowiązki podmiotów zaangażowanych w organizacje zgromadzenia lub imprezy 
masowej. Uprawnieniach administracji publicznej wynikające z przepisów prawa.  

3. Ocena zagrożeń organizacji imprez masowych i zgromadzeń – z punktu widzenia 
bezpieczeństwa publicznego, powszechnego i ustrojowego.  

4. Bezpieczeństwo zgromadzeń w świetle przepisów ustawy o imprezach masowych 
wraz z aktami wykonawczymi oraz prawa o zgromadzeniach, kodeksu karnego, 
kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń oraz ustaw szczególnych. 
Wybrane przepisy wewnętrznego kierowania – zrozumienie taktyki działań służb 
odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas 
zgromadzeń i imprez masowych.  

5. Formy działania administracji publicznej – formy aktów administracyjnych. 
6. Współpraca międzynarodowa przy zapewnianiu bezpieczeństwa imprezom masowym 

oraz podstawowe akty prawne i instytucje dbające o rozwój kooperacji w tej 
dziedzinie. Rola Unii Europejskiej, ONZ i Rady Europy w budowie 
międzynarodowych imprez na dużą skalę. 

7. Zgromadzenia cykliczne. Organizacja i podstawy prawne zgromadzeń religijnych. 
 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  



2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe 
Pytania z ocenami 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
L. Zieliński, Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników imprez sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych, Warszawa 2001,  
J. Szewczak (red), Bezpieczeństwo i zachowanie publiczności na imprezach sportowych, 
Warszawa 2001, 
 
Literatura uzupełniająca 



W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo imprez masowych, Komentarz do ustawy o 
bezpieczeństwie imprez masowych. DIFIN, Warszawa, 2012 
P. Suski, Zgromadzenia i imprezy masowe, Lexis Nexis Polska, Wyd. II, Warszawa, 2010 
 
Akty prawne z zakresu prawa zgromadzeń oraz bezpieczeństwa imprez masowych  
 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU:  Podstawy kryminologii 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D3d 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu mgr R. Żak 

Prowadzący zajęcia mgr R. Żak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat pojęć przestępczości, przestępstwa i przestępcy. 
Posługiwania się podstawowymi pojęciami określającymi przestępczość oraz postrzeganie 
przestępczości jako zjawiska społecznego, psychologicznego i psychopatologicznego. 
Określenie przyczyn przestępczości, sposobów zapobieganiu jej i zwalczania 
Prezentacja metod badawczych dotyczących zjawiska przestępczości oraz sposobów krytycznej 
oceny i interpretacji danych statystycznych dotyczących przestępczości. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego i socjologii 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W03 Pogłębiona wiedza o zależnościach między 

zagadnieniami przestępczości, przestępstwa i 
przestępcy oraz instytucjach związanych ze 
zwalczaniem przestępczości  

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W10 Formułuje wnioski dotyczące źródeł przestępczości i 
efektywności działań podejmowanych w zakresie 
zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości. 

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U03 

Umie zdefiniować podstawowe pojęcia 
związane ze zjawiskami patologicznymi i 
kryminogennymi, które mogą się pojawić w 
pracy zawodowej 

Zaliczenie 
pisemne Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K01 Rozumie trudy związane z wykonywaniem zawodu 

oraz podejmuje starania dla zrozumienia roli prawa 
w relacji z jednostką i społeczeństwem  

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

Ć 

K_K06 Ma pełną świadomość swojej wiedzy i wykorzystuje 
ją w realizacji zadań zawodowych 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Relacje w 
grupie Ć 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE PKT 
ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,32 8 

2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 

3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,16 4 

4. Konsultacje  0,08 2 

5.Praca własna studenta  0,72 18 

6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,20 5 

7.Przygotowanie do egzaminu 0,00  

8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 

9. Egzamin 0,00  



10. Zaliczenie 0,04 1 
Suma 2 50 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Podstawowe pojęcia związane z przestępczością (przestępczość, przestępstwo i 
przestępca) 

2. Teorie przestępczości  
3. Rodzaje przestępczości i ich charakterystyka.  
4. Determinanty przestępczości  
5. Zapobieganie i zwalczanie przestępczości  
6. Patologie a przestępczość. Ujemne zjawiska społeczne a przestępczość. związanych z 

nauka kryminologii, w tym m.in.: przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania. 
7. Przestępstwa komputerowe i internetowe (cyberprzestępczość). 

 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  



6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe 
Pytania z ocenami 
 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
K. Bułat, Kryminologia, Wolters Kluwer, 2013,  

J. Wójcik, Kryminologia: współczesne aspekty, Wolters Kluwer 2014,  

B. Hołyst Socjologia kryminalistyczna, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2007 

 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Postępowanie karne 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D3e 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr hab. A. Gołębiowska 

Prowadzący zajęcia dr hab. A. Gołębiowska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przekazanie wiedzy na temat instytucji i konstrukcji prawnych z zakresu postępowania karnego, 
źródeł postępowania karnego, jego zasad i wykładni. 
Przekazanie podstawowej wiedzy w stopniu koniecznym dla pracownika administracji publicznej o 
specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne. 
Nabycie umiejętności stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego i formułowania 
wniosków.  
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawy prawa karnego 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W03 Zna terminologię używaną w postępowaniu karnym Egzamin – test 

jednokrotnego 
wyboru 

W 

K_W07 Zna źródła, zasady i wykładnię prawa karnego i 
postępowania karnego 

Egzamin – test 
jednokrotnego 

wyboru 
W 

K_W11 Ma wiedzę w zakresie niezbędnym do podstawowej 
wykładni w zakresie postępowania karnego 

Egzamin – test 
jednokrotnego 

wyboru 
W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U06 Potrafi stosować przepisy kodeksu postępowania 

karnego 
Odpowiedź 

ustna Ć 

K_U13 Wyciąga wnioski dotyczące postępowania karnego 
w stopniu koniecznym dla pracownika administracji 
publicznej o specjalności bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K06 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności w zakresie postępowania karnego 
Weryfikacje 

tekstów i 
wypowiedzi 

Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,40 10 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,16 4 



3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,12 3 
5.Praca własna studenta  1,24 31 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,40 10 
7.Przygotowanie do egzaminu 0,40 10 
8.Przygotowanie do zaliczenia  - - 
9. Egzamin 0,04 1 
10. Zaliczenie - - 

Suma 3 75 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Zasady procesu karnego i jego przesłanki. 
2. Uczestnicy procesu karnego. Środki przymusu w procesie karnym  
3. Przebieg postępowanie – postępowanie przygotowawcze, postępowanie dowodowe 

przed sądem I instancji, postępowanie odwoławcze. Czynności procesowe  
4. Postępowania szczególne  
5. Nadzwyczajne środki zaskarżenia  
6. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia 
7. Postępowanie w sprawach karnych wynikające ze stosunków międzynarodowych  

 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  



5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

Protokoły egzaminacyjne semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami - egzamin 
Protokoły zaliczeniowe 
Pytania z ocenami – zaliczanie ustne 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa  
T. Bojarski, Polskie prawo karne: zarys części ogólnej, Warszawa 2012 
T. Grzegorczyk, Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2012 
 
Literatura uzupełniająca  
K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Volumen, Katowice 2013. 
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2008, 
 
Akty prawne regulujące postępowanie karne  
 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Postępowanie w sprawach o wykroczenia 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D3f 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr K. Ołdak - Jaczyńska 

Prowadzący zajęcia dr K. Ołdak – Jaczyńska, mgr M. Stanisławski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przedstawienie modelu postępowania w sprawach o wykroczeniu. 
Określenie możliwych kierunków rozwoju prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o 
wykroczenia. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Postepowanie w sprawach o wykroczenia uzupełnia kurs prawa karnego i postępowania karnego. 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 



Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W03 istotę postepowania w sprawach o wykroczenia, 

zna elementy kształtujące model postępowania  
Zaliczenie 
pisemne W 

K_W11 warunki postępowania, uczestników i ich rolę – 
wskazuje elementy kształtujące model 
postępowania w sprawach o wykroczenia i warunki 
dopuszczalności tego postępowania. 

Zaliczenie 
pisemne W 

W zakresie umiejętności student: 
K_U13 Wyjaśnia i identyfikuje pojęcia z zakresu dziedzin 

prawa i administracji, najważniejsze instytucje 
części ogólne k.p.w związane z postępowaniem 
dowodowym, środkami przymusu. 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_U06 Wskazuje odmienności instytucjonalne na gruncie 
postępowania w sprawach o wykroczenia i 
postępowaniu karnym. 

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student: 
K_K06 Rozumie pojęcie odpowiedzialności za 

wykroczenia. 
Ocena 

sytuacji Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. 

Obserwacja 
aktywności na 

zajęciach   
 

Ć 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,20 5 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,12 3 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  0,80 20 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,20 5 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 
9. Egzamin - - 



10. Zaliczenie 0,04 1 
Suma 2 50 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Model postępowania w sprawach o wykroczenia w aspekcie. Zagadnienia wstępne. 
2. Pojęcie odpowiedzialności za wykroczenia. Status wykroczenia 
3. Zasady postępowania w sprawach o wykroczenia. Warunki dopuszczalności 

postępowania w sprawach o wykroczenia 
4. Uczestnicy postępowania w sprawach o wykroczenia. Wybrane czynności procesowe w 

sprawach o wykroczenia. Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Wniosek 
o ukaranie jako skarga zasadnicza.  Postępowanie dowodowe przed sądem I instancji. 
Tryb zwyczajny, przyspieszony i nakazowy Dopuszczalne środki przymusu 

5. Postępowania kontrolne: postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżania 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 



Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe 
Pytania z ocenami 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
T. Bojarski Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012  
M. Błaszczyk, Jankowski W.J., Zbrojewska M., Prawo i postępowanie w sprawach o 
wykroczenia, Warszawa 2013  
M. Król-Bogomilska, Z problematyki zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjnej – 
w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Studia Iuridica 2012, t. 55  
 
Akty prawne regulujące postępowania w sprawach o wykroczenia  
 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: 
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach 
informatycznych 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D3g 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr E. Paziewska 

Prowadzący zajęcia dr E. Paziewska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Nabycie wiedzy o systemach bezpieczeństwa i zagrożeniach w systemach informatycznych.  
Zdobycie wiedzy z zakresu prawa obowiązującego w gospodarce elektronicznej oraz procedur 
bezpieczeństwa w informatyce. 
Ukształtowanie zdolności do podejmowania decyzji dotyczących polityki bezpieczeństwa oraz 
odpowiedzialność za działania w systemach informatycznych. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych oraz informatyzacji administracji publicznej 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W13 istotę bezpieczeństwa informacji w systemach 

informatycznych i zna sposób funkcjonowania 
systemu informatycznego i jego specyfikę oraz rolę 
w zakresie kształtowania bezpieczeństwa 
informacji 

Zaliczenie 
pisemne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U03 Wykorzystać wiedzę dla dokonywania analizy 

zakresu kompetencji i funkcji poszczególnych 
organów państwa w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji w systemach 
informatycznych oraz przedstawia przyczyny i ocenę 
zjawisk związanych z bezpieczeństwem informacji w 
systemach informatycznych. 

Zaliczenie w 
postaci 
referatu 

W 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K01 wskazać kategorie zagrożeń i błędy w 

zabezpieczeniach systemów informatycznych, ze 
zwróceniem uwagi na zagrożenia ze strony 
czynnika ludzkiego. 

Obserwacja 
aktywności 

studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_K03 komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy i 
poza nim, stosując podstawowe zasady 
bezpieczeństwa informacji. 

Relacje w 
grupie Ć 

K_K04 podejmować złożone decyzje w sytuacjach 
kryzysowych.. 

Przygotowanie 
merytoryczne 

do dyskusji 
Ć 

 

 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,28 7 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,12 3 



3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,12 3 
5.Praca własna studenta  0,60 15 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie 0,20 5 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 
8.Przygotowanie do zaliczenia  0,40 10 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Podstawowe pojęcia: cyberprzestrzeń, cyberprzestępczość, cyberterroryzm.  
2. Założenia bezpieczeństwa informacji (poufność, niezaprzeczalność, prywatność, 

integralność, dostępność, rzetelność, autoryzacja, uwierzytelnianie). 
3. Zagrożenia dla informacji w systemach informatycznych (przechwycenie, przerwanie, 

podrobienie, modyfikacja). Klasyfikacja zagrożeń (bierne, czynne, wewnętrzne, 
zewnętrzne, przypadkowe, celowe). Źródła i obszary zagrożeń. 

4. Bezpieczeństwo systemów informatycznych w administracji publicznej. Zarządzanie 
bezpieczeństwem systemów informatycznych. Kategorie zagrożeń, błędy w 
zabezpieczeniach systemów informatycznych, polityka bezpieczeństwa. Zagrożenia 
związane z komunikacją pomiędzy administracja publiczną a klientem. 

5. Uwierzytelnianie i autoryzacja – problemy bezpieczeństwa. Identyfikacja uczestników, 
uwierzytelnianie proste i silne, uwierzytelnianie biometryczne, podpis elektroniczny, 
klucz prywatny, klucz publiczny, karta mikroprocesorowa. 

6. Prawo w ochronie informacji w systemie elektronicznym. Zabezpieczenia techniczne i 
organizacyjne bezpieczeństwa informacji. 

 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  



3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe 
Pytania z ocenami 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
G. Bliźniuk, Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informatycznych administracji 
publicznej, Warszawa 2006 
M. Ganczar Informatyzacja administracji publicznej, Warszawa CeDeWu Sp. z o.o. 2009 
G. Janicki, Techniki informacyjne i komunikacyjne, Warszawa 2011 
 
 
Literatura uzupełniająca  
A. Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej firmie, Wydawnictwo Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2007   
J. Piprzyk, Hardjono T., Seberry J., Teoria bezpieczeństwa systemów komputerowych, Helion, 
Gliwice 2003 



P. Waglowski, Prawo w sieci, Helion, Gliwice 2005 
P. Urbanowicz, Ochrona informacji w sieciach komputerowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2004 
K. Liderman,  Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, Wydawnictwo 
PWN, Warszawa 2008 
 
Akty prawne dotyczące zagadnień informatyzacji działalności podmiotów realizujących, 
regulujących kwestie podpisu elektronicznego oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 
do przetwarzania danych osobowych 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo imigracyjne i azylowe 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu D3h 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr hab. A. Gołębiowska 

Prowadzący zajęcia dr hab. A. Gołębiowska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przekazanie studentom wiadomości z zakresu prawa migracyjnego obejmującego międzynarodowe 
prawo migracyjne, prawo migracyjne w Unii Europejskie oraz krajowego prawa migracyjnego. 
Zapoznanie studentów z dokumentami międzynarodowymi, europejskimi i polskimi aktami 
prawnymi, które regulującymi kwestie wjazdu i pobytu na terytorium państw osób, nie będących 
obywatelami tych państw. 
Omówienie problematyki związanej ze społecznymi i ekonomicznymi aspektami migracji 
zewnętrznej. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawy wiedzy z polityki społecznej oraz mikro- i makroekonomii. 
 
 

 



3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W11 podstawowe dokumenty prawnomiędzynarodowe i 

krajowe regulujące sytuację prawną cudzoziemców 
w Polsce i w Unii Europejskiej. 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W7 prawa i obowiązki cudzoziemców wynikające z 
regulacji krajowych i międzynarodowych. 

Zaliczenie 
pisemne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U01 interpretować normy prawne zawarte w 

dokumentach międzynarodowych i krajowych z 
zakresu prawa migracyjnego i azylowego. 

Zaliczenie 
ustne Ć 

K_U09 ocenić skuteczność rozwiązań 
prawnomiędzynarodowych i krajowych z zakresu 
prawa migracyjnego i azylowego 

Zaliczenie 
ustne Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student: 
K_K03 Przekazuje informacje dotyczące problematyki 

migracji międzynarodowych i ich skutków 
społeczno-gospodarczych. 

Projekt, 
dyskusja Ć 

K_K07 Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. 

Przygotowanie 
merytoryczne 

do dyskusji 
Ć 

 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1.Wykład problemowy z prezentacją multimedialną  0,32 8 
2.Analiza tekstów źródłowych  0,08 2 
3. Ćwiczenia/konwersatorium 0,24 6 
4. Konsultacje  0,08 2 
5.Praca własna studenta  0,92 23 
6. Referat/esej/prezentacja/wystąpienie - - 
7.Przygotowanie do egzaminu - - 



8.Przygotowanie do zaliczenia  0,32 8 
9. Egzamin - - 
10. Zaliczenie 0,04 1 

Suma 2 50 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Źródła prawa migracyjnego (międzynarodowe, wspólnotowe, krajowe). Zakres regulacji 
prawa migracyjnego i jego funkcje.  
2. Zasady wjazdu i pobytu imigrantów na terytorium RP i UE.  
3. Prawa i obowiązki imigrantów (prawa socjalne, prawo do pracy, prawo do pobytu, prawo do 
obywatelstwa na terytorium RP i UE) 
4. Przestrzeganie praw imigrantów w świetle konwencji międzynarodowych. Ochrona praw 
własnych obywateli. 
5. Migracja w strefie Schengen. Regulacje prawne Schengen wobec obywateli państw trzecich. 
6. Polityka azylowa. Prawo do łączenia rodzin, określanie państwa właściwego dla 
rozpatrywania wniosku o azyl, minimalne normy dotyczące procedur nadawania i cofania statusu 
uchodźcy. 
7. Monitorowanie stosowania instrumentów dotyczących nielegalnej imigracji, readmisji, 
nielegalnego zatrudniania obywateli państw trzecich oraz współpracy w zakresie wykonywania 
decyzji o wydaleniu. 
8. Symulacja – świat bez granic, projekt wykonywany w grupach 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  



5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
Protokoły semestralne. 
Wypowiedź pisemna z ocenami 
Protokoły zaliczeniowe 
Pytania z ocenami 
Projekty wykonane w grupach 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 
P. Mochnaczewski, Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów, Warszawa 
2007 
 
Literatura uzupełniająca 
J. Nakonieczna, Migracje międzynarodowe a rozwój państwa, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa 2007, 
J. Balicki, P. Stalker, Polityka migracyjna i azylowa - wyzwania i dylematy, Warszawa 
2006 
P. Dąbrowski, Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach, Warszawa 
2011. 
Cudzoziemcy w Polsce: podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych: suplement, Warszawa 
2015, Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce, 
 
Akty prawne regulujące kwestie cudzoziemców i ich ochrony na terytorium RP, repatriacji,  
Karcie Polaka i obywatelstwie polskim oraz akty regulacyjne odnoszące się do 
poszczególnych sektorów (praca i działalność gospodarcza, edukacja, pomoc społeczna, 
opieka zdrowotna) 



 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

Kategoria przedmiotu/moduł Przygotowanie do pracy dyplomowej 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II, III 

Kod przedmiotu E1 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie  

Koordynator przedmiotu Mgr M. Baecker 

Prowadzący zajęcia 
dr K. Ołdak – Jaczyńska, dr K. Kozielski, dr M. Pytlak, 
dr hab. L. Królikowski, dr J. Kraszewska, dr R. Regini, 
dr M. Geszprych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Merytoryczne wsparcie studenta w przygotowaniu pracy dyplomowej i przygotowaniu do egzaminu 
dyplomowego. 
Nabycie przez studentów umiejętności łączenia zdobytej w toku studiów wiedzy z wypracowaniem 
teoretycznych zasad badań, umiejętności dokonania analizy zebranego materiału empirycznego i 
wyprowadzenia wynikających z niego wniosków.  
Ochrona praw autorskich. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Ogólna wiedza dotycząca studiowanego kierunku. Student uczestniczy w seminarium dyplomowym. 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 



 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student: 

K_W12 

Posiada wiedzę na temat podstawowych formy 
opracowań naukowych, porządkowania zebranego 
materiału, statystycznego opracowanie wyników 
oraz ochrony praw autorskich Pozytywna 

ocena 
prezentacji. 

 

Ć 

K_W12 

Posiada wiedzę niezbędną do przystąpienia do 
egzaminu dyplomowego.  Student umie 
wykorzystać metody i narzędzia opisu do 
pogłębionej analizy procesów w administracji 

Ć 

K_W12 
Potrafi przygotować pracę dyplomową spełniającą 
standardy określone przez Radę Wydziału 
Administracji 

Ć 

W zakresie umiejętności: 

K_U16 

Umiejętność redagowania maszynopisu 
opracowania przypisów i piśmiennictwa, 
maszynopisania, używania znaków korektorskich 
stosowanych przy poprawianiu pracy. 

Prezentacja 
ustna 

 

Ć 

K_U15 
Umie definiować pojęcia i wyjaśnienia 
terminologiczne, potrafi dokonać doboru 
zmiennych i wskaźników. 

Ć 

K_U16 
K_U05 

Umiejętność prezentacji problemu opisanego w 
pracy dyplomowej Ć 

K_U15 
K_U03 

Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu 
administracji do rozwiązania problemu badawczego 
postawionego w pracy dyplomowej 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K01 
K_K03 

Potrafi dyskutować i dzielić się wynikami swoich 
eksperymentów i przedstawiać problemy związane 
z prowadzeniem badań. Obserwacja 

podczas 
dyskusji 

Ć 

K_K07 
Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich 
umiejętności językowych. Potrafi czytać ze 
zrozumieniem teksty specjalistyczne 

Ć 

K_K05 Potrafi samodzielnie pracować nad rozwiązaniem 
problemu badawczego Ć 

 

 

 

 

 



4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA LICZBA 
GODZIN 

1. Ćwiczenia seminaryjne w grupie 
2. Prezentacja tematu i zakresu pracy 

dyplomowej w grupie 
3. Przygotowanie do prezentacji ustnej 
4. Przygotowanie materiałów na 

ćwiczenia 
5. Studiowanie zalecanych lektur oraz 

analiza ustaw                    i innych 
aktów prawnych 

6. Konsultacje indywidualne 
 

0,4 
0,4 

 
1 

0,8 
1 
 
 
 

0,4 

10 
10 

 
25 
20 
25 

 
 
 

10 

                                                                                               
suma 

4 100 
(1pkt ECTS = 25 godz. nakładu 

pracy studenta) 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Metody, techniki i narzędzia badań, czas, miejsce i zakres badań; dobór próby, 
przeprowadzenie badań. 
2. Zasady opracowywania zebranego materiału 
3. Istota definiowania pojęć i wyjaśnienia terminologiczne, dobór zmiennych i wskaźników. 
4. Redagowanie maszynopisu pracy: układ pracy, sposób opracowania przypisów i bibliografii, 
maszynopisanie, znaki korektorskie stosowane w poprawianiu pracy. Podstawowe formy 
opracowań naukowych, porządkowanie zebranego materiału, statystyczne opracowanie wyników, 
dobór metody.  
5. Ochrona praw autorskich.  
6. Praca indywidualna ze studentem. seminarium, dyskusja, konsultacje. 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  



2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
1. Protokoły zaliczeniowe. 
2. Praca dyplomowa  
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego, 
oryginalne i podręczniki w języku polskim i angielskim) 
 

1. Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać, PWN, Warszawa, 2008 
2. Szczęsny Wiesław, Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych, 

Warszawa 2008 
3. Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2009 
4. Zaczyński Władysław, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i 

magisterskich, Warszawa 1995 



5. Pioterek Paweł, Zieleniecka Barbara, Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 
1997 

 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU:  Seminarium dyplomowe 

Kategoria przedmiotu/moduł Specjalizacyjny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów II, III 

Kod przedmiotu E2 

Liczba punktów ECTS 7 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie  

Koordynator przedmiotu dr hab. L. Królikowski 

Prowadzący zajęcia dr M. Pytlak, dr hab. L. Królikowski  

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przygotowanie seminarzystów do korzystania z literatury naukowej, przepisów prawnych i 
orzecznictwa w celu samodzielnego opracowania pod względem treści i formy tematu pracy 
magisterskiej zgodnie z przepisami chroniącymi prawa autorskie oraz pomoc dydaktyczna w 
przygotowaniu się seminarzystów do egzaminu magisterskiego.  
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Ukończone studia I stopnia. 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 



Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 

problematykę badawczą w zakresie dyscypliny 
naukowej związanej z podjętym obszarem badań 

Oceny z 
prezentacji 

fragmentów 
pracy 

dyplomowej 

Ć 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W09 
K_W10 

podstawowe pojęcia i mechanizmy społeczne i 
prawne związane z podjętym tematem pracy 

Ć 

K_W12 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
prawa autorskiego   Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U15 

przygotować pisemne opracowanie w oparciu o 
dane źródłowe i badania własne. 

Aktywność w 
dyskusji 

związanej z 
tematem pracy 

dyplomowej 

Ć 

K_U09 
K_U15 
K_U16 

interpretować dane liczbowe związane z podjętym 
kierunkiem badań. Ć 

K_U05 
K_U16 

prezentować w formie ustnej lub multimedialnej 
wyników własnych badań i przemyśleń Ć 

K_U05 
K_U15 
K_U16 

rozwiązywać podstawowe problemy badawcze i 
organizacyjne związane z przygotowaniem pracy Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K02 
K_K03 
K_K07 

wykonać swoje zadania niezawodnie i punktualnie 
oraz jest odpowiedzialny za swoje działania   

Praca w 
grupie 

Ć 

K_K02 
K_K03 
K_K06 

przekazać wyniki swoich badań szerokiej grupie 
osób zainteresowanych Ć 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA 
GODZIN 

1. seminarium 
2. praca w grupach 

0,40 
0,40 

10 
10 



3. dyskusja dydaktyczna 
4. analiza źródeł rozwiązywanie problemów 
praktycznych 
5. wykonanie prezentacji pracy 
6. przygotowanie prac pisemnych i ich elementów 
7. konsultacje  

0,40 
0,80 

 
1,20 
3,0 

0,80 

10 
20 

 
30 
75 
20 

suma 7 175 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Rola zajęć seminaryjnych i promotora w tworzeniu pracy. Sposoby zbierania materiałów 
źródłowych. Układ pracy dyplomowej. Konstrukcja poszczególnych rozdziałów i ich rola w 
całości pracy. Znaczenie analizy i syntezy w postępowaniu badawczym. Rola wnioskowania 
w pracy badawczej. Wymogi edytorskie – układ tekstu na stronie, typografia tekstu, pisownia 
nazw obcych i skrótów, składnia i ortografia. Wymogi konstrukcyjne ilustracji (tabel, 
wykresów, rycin, map, fotografii). Tworzenie bibliografii i zasady powołań literaturowych. 
Ustalanie spisu treści pracy. Dyskusja nad metodyką postępowania w przygotowaniu pracy. 
Rola adiustacji tekstu. Bieżąca kontrola postępów pracy. Omówienie przebiegu i przedmiotu 
egzaminu dyplomowego. 
 
 
 

 

6. Warunki zaliczenia  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  



5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
1. Protokoły zaliczeniowe. 
2. Praca dyplomowa 

 
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

1. Szczęsny Wiesław, Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych, 
Warszawa 2008 

2. Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2009 
3. Zaczyński Władysław, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i 

magisterskich, Warszawa 1995 
4. Pioterek Paweł, Zieleniecka Barbara, Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 

1997 
Prezentacje multimedialne prowadzącego zajęcia dostępne dla studentów 
 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyki moduł I, II, III 

Kategoria przedmiotu/moduł Praktyki 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia II stopnia - magisterskie 

Semestr studiów I, II, III 

Kod przedmiotu F1-3 

Liczba punktów ECTS 20 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu mgr M. Kucharska 

Prowadzący zajęcia mgr M. Kucharska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Głównym celem praktyki jest praktyczne wykorzystanie pogłębionej i poszerzonej wiedzy 
zdobytej w toku studiów II stopnia na kierunku administracja zgodnie z wybraną specjalizacją 
oraz jej uzupełnianie, jak również wieloaspektowe, profesjonalne włączenie się praktykanta 
w proces realizacji zadań administracji publicznej zgodnie z wybraną przez studenta 
specjalizacją, pogłębione i poszerzone doskonalenie umiejętności praktycznych oraz 
kompetencji. 
Praktyka winna tworzyć podstawę do lepszego zrozumienia i opanowania wiedzy z zakresu 
obowiązującego prawa i jego praktycznego zastosowania w działaniu administracyjnym 
jednostek publicznych, prywatnych i pozarządowych. 
Student winien mieć możliwość wykorzystania podczas odbywania praktyki nabytych 
umiejętności z zakresu analiz podstawowych zjawisk ekonomicznych, społecznych, 
gospodarczych i prawnych, jak również zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy o relacjach 
i komunikacji interpersonalnej, technikach negocjacji. 
Powyższe założenie, dla jego realizacji, wymaga włączenia studenta do czynnego i 
bezpośredniego uczestnictwa w realizację procesów obsługi administracyjno-biurowej 
podczas praktyki zawodowej, i zapewnienia przez pracodawcę fachowego instruktażu. 
Sprowadza się to do zapewnienia studentowi pobytu we właściwie dobranych oraz 
najważniejszych komórkach organizacyjnych zakładu pracy. Powyższe umożliwi 



praktykantowi zdobycie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu 
obowiązków zawodowych. 
Szczegółowe cele, dotyczą:  

 umiejętnego, profesjonalnego stosowania procedur związanych z wykonywaniem 
zleconych zadań ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z wybraną przez 
studenta specjalnością; 

 umiejętności organizacji pracy i pozyskiwania wiedzy niezbędnej do wykonania 
zleconych zadań; 

 sprawnego komunikowania się w organizacji; 
 wieloaspektowej współpracy w zespole z uwzględnieniem norm etycznych, zdolności 

kooperacyjnych; 
 profesjonalnego podejmowanie decyzji z uwzględnieniem norm etycznych i norm 

prawnych; 
 wieloaspektowej, pogłębionej i poszerzonej umiejętności efektywnej komunikacji i 

negocjacji; 
 wieloaspektowego identyfikowania problemów administracji publicznej ; 
 wieloaspektowego identyfikowania i umacniania społecznych więzi organizacyjnych; 
 wieloaspektowego doskonalenie kompetencji społecznych. 

 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Elementarna wiedza o warunkach i stosunkach pracy z zakładzie pracy, kultura osobista, chęć do 
pracy, uprzejmość, punktualność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie i uczciwość 
 
 

 

3. Kierunkowe efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć 

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 
K_W03 

Poznanie wewnętrznej struktury organizacyjnej 
podmiotu: zakresem zadań, prawne podstaw 
działania (statut). Praktyka powinna zaczynać się od 
spotkania w komórce organizacyjnej, dzięki czemu 
student zdobywa wiedzę dotyczącą podziału 
kompetencji między poszczególne jednostki 
organizacyjne podmiotu. 

Sprawozdanie 
z praktyk 

Ć 

K_W01 
K_W05 
K_W09 
K_W11 

Poznanie celów i zakresu prowadzonej działalności, 
zasad funkcjonowania, trybu pracy, metod i form 
pracy poszczególnych komórek organizacyjnych. Ć 



K_W11 
K_W13 

Poznanie podstawowych przepisów w zakresie BHP 
i ppoż., dyscypliny pracy i innych. Ć 

K_W06 
K_W10 

Poznanie obowiązującego w danym zakładzie 
regulaminu i instrukcji oraz przepisów prawa 
obowiązujących na danym stanowisku pracy. 

Ć 

K_W06 
K_W10 

Poznanie szczegółowego zakresem czynności na 
poszczególnych stanowiskach pracy. Ć 

K_W06 
K_W10 

Poznanie obiegu dokumentów, wewnętrznych 
procedur w komórce organizacyjnej, w której 
student odbywa praktykę. 

Ć 

K_W06 
K_W10 

Poznanie obsługi podstawowych urządzeń 
biurowych, poprawne odbieranie telefonów i 
obsługa innych urządzeń biurowych –komputer, 
ksero, fax, inne. 

Ć 

K_W06 
K_W10 

Poznanie funkcjonowania działu kadr, w tym: 
— formularzy umów o pracę i ich 
wypełnianiem, 
— dokumentacji osoby zatrudnionej, 
— systemu wynagradzania, 
— zasad zawierania umów z 
zatrudnionymi, 
— zakresu obowiązków na danym 
stanowisku pracy, 
— zasad wypowiadania umów o pracę, 
— wydawania świadectwa pracy, 

nagród, kar, wyróżnień i grzywien za naruszenie 
porządku i dyscypliny pracy. 

Ć 

K_W06 
K_W10 

Poznanie zasad obsługi interesantów  

W zakresie umiejętności: 
K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_U05 
K_U07 
K_U08 
K_U14 
K_U15 
K_U16 

Biegłość w wykonywaniu głównych czynności 
administracyjnych i prac biurowych na stanowisku 
pracy. 

Sprawozdanie 
z praktyk 

Ć 

K_U05 
K_U07 
K_U08 
K_U10 
K_U14 

Odpowiedzialności za wykonanie powierzonych 
czynności. 

Ć 

K_U07 
K_U11 

Obsługiwanie sprzętu elektronicznego w pracy 
(komputer, drukarka, ksero, fax.) Ć 

K_U07 
K_U11 
K_U14 

Umiejętność efektywnego wykorzystania czasu 
pracy. Ć 



K_U07 
K_U11 
K_U14 

Samodzielne wykonanie typowej czynności 
realizowanej przez komórkę organizacyjną. Ć 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K03 
K_K04 
K_K05 

Sprawnie komunikuje się z otoczeniem w miejscu 
pracy i poza nim oraz skutecznie przekazuje swoją 
wiedzę osobom nie będącym specjalistami w 
zakresie administracji. 

Sprawozdanie 
z praktyk 

Ć 

K_K06 Rozumie potrzeby innych.  Ć 
K_K03 
K_K06 

Umie obiektywnie oceniać. Ć 

K_K01 
K_K06 

Postępuje zgodnie z etyką zawodową Ć 

K_K01 
K_K06 
K_K07 

Rozumie jak działać zgodnie z normami prawa 
Ć 

 

 

4.  Stosowane metody dydaktyczne i całkowity nakład pracy studenta, potrzebny do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

FORMY I METODY PROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

PRZYPISANE 
PKT ECTS 

PRZYPISANA 
LICZBA GODZIN 

Zajęcia odbywają się w trybie praktyki, w zakładzie 
pracy wskazanym przez studenta: 
1. Jednostkach samorządu terytorialnego; 
2. Jednostkach administracji rządowej; 
3. Jednostkach organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości; 
4. Inspekcjach, Kontrolach, Strażach, Służbach, 

Agencjach, Kolegiach, Urzędach (z 
zastrzeżeniem, iż charakter prowadzonej przez 
dane jednostki działalności i odbywanych przez 
studenta praktyk jest zgodny z efektami 
kształcenia na kierunku Administracja);  

5. Bankach;  
6. Przedsiębiorstwach figurujących w Rejestrze 

Handlowym (z zastrzeżeniem, iż charakter 
prowadzonej przez dane jednostki działalności 
i odbywanych przez studenta praktyk jest 
zgodny z efektami kształcenia na kierunku 
Administracja). 

Praktyka zawodowa ma mieć charakter 
administracyjny np. praca w dziale: kadr, 
księgowości, ochrony środowiska, rachunkowości, 
logistyki, praca w obsłudze klienta. 
 
Studenci rozpoczynający studia od października 
2019 roku mają do zrealizowania trzy miesiące 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



praktyka w trakcie studiów podzielona na trzy 
moduły. 
 
I moduł – 3 tyg. 5 pkt ECTS 
II moduł - 6 tyg. 10 pkt ECTS 
III moduł – 3 tyg. 5 pkt ECTS 
 
I moduł praktyki odbywa się na pierwszym roku 
akademickim (semestr I), a rozliczenie następuje po 
I semestrze. Złożenie dokumentacji do ostatniego 
dnia sesji poprawkowej. 
 
II moduł praktyki odbywa się na pierwszym roku 
akademickim (semestr II), a rozliczenie następuje 
po II semestrze. Złożenie dokumentacji do 
ostatniego dnia sesji poprawkowej. 
 
III moduł praktyki odbywa się na drugim roku 
akademickim (semestr III), a rozliczenie następuje 
po III semestrze. Złożenie dokumentacji do 
ostatniego dnia sesji poprawkowej. 
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5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
I moduł  

1. Zapoznawanie się z wewnętrzną strukturą organizacyjną podmiotu: zakresem zadań, 
prawnych podstaw działania (statut) oraz analiza i ocena przepisów regulujących 
działanie organu. Praktyka powinna zaczynać się od spotkania w komórce 
organizacyjnej, dzięki czemu student zdobywa wiedzę dotyczącą podziału 
kompetencji między poszczególne jednostki organizacyjne podmiotu. 

2. Zapoznanie z celem i zakresem prowadzonej działalności, zasadami funkcjonowania, 
trybem pracy, metodami i formami pracy poszczególnych wyodrębnionych komórek 
organizacyjnych. 

3. Zapoznanie się z podstawowymi przepisami w zakresie BHP i ppoż., dyscypliny 
pracy i innymi. 

4. Zapoznanie się z obowiązującymi w danym zakładzie regulaminami i instrukcjami 
oraz przepisami prawa obowiązującymi na danym stanowisku pracy. 

5. Podjęcie przez studenta samodzielnego wykonania typowej czynności realizowanej 
przez 



6. komórkę organizacyjną. 

II moduł  
1. Zapoznanie się z organizacją wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań komórek 

organizacyjnych. 
2. Zapoznanie się z trybem pracy i zakres merytoryczny działań podejmowanych przez 

poszczególne komórki 
3. Zapoznanie się ze szczegółowym zakresem czynności na poszczególnych 

stanowiskach pracy. 
4. Zapoznanie z obiegiem dokumentów, prowadzeniem księgi wpływów i dokumentów 

wysyłanych, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w komórce 
organizacyjnej, w której student odbywa praktykę. 

5. Tworzenie formularzy danych, zestawień i raportów na użytek organizacji,  
6. Organizacja przyjmowania i wstępne rozpatrywanie skarg i wniosków. 
7. Analiza akt w sprawach postępowań administracyjnych,  
8. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień,  
9. Przygotowywanie projektów pism do organów władzy i administracji publicznej,  
10. Zapoznanie się z zasadami wykonywania kontroli wewnętrznej. 

 
III moduł  

1. Zapoznanie się z organizacją wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań komórek 
organizacyjnych. 

2. Zapoznanie się z trybem pracy i zakres merytoryczny działań podejmowanych przez 
poszczególne komórki 

3. Zapoznanie z procedurami dotyczącymi informacji niejawnych oraz danych 
osobowych i innych informacji chronionych prawem;  

4. Zapoznanie studenta z procesem podejmowania decyzji w jednostce przyjmującej;  
5. Zapoznanie z systemem informatycznym wspierającym działalność jednostki; 
6. Zapoznanie z obowiązującymi w organizacji normami prawnymi (związanymi z 

wybraną przez studenta specjalizacją) i etycznymi; 
7. Tworzenie niezbędnej dokumentacji (raporty, protokoły dotyczące kwestii 

uwarunkowanych wybraną przez studenta specjalizacji) zgodnie z obowiązującymi w 
organizacji standardami; 

8. Uczestniczenie w zebraniach organizacyjnych i pracach zespołowych związanych 
merytorycznie z wybrana przez studenta specjalizacją; 

9. Samodzielna realizacji zadań na danym stanowisku dotyczących wybranej przez 
studenta specjalizacji. 

 

 

6. Warunki zaliczenia  



1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał  
przynajmniej w 50 – 59%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 60 – 69%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U 
lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70 – 79%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 80 – 89%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 90%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści 
programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, 
formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

 

7. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

 
1. Prowadzenie studenckiego dziennika praktyk: miejsce pracy; dzień, co 
robiono – krótki opis. (w załączniku)  
2. Na podstawie dziennika praktyk, napisanie na zaliczenie sprawozdania z 
praktyk zawodowych. Od kiedy do kiedy trwały – długość trwania; co robiono i co 
poznano podczas wykonywanych praktyk (za co się odpowiadało); co praktycznie 
wniosła praktyka (m.in. poznanie procedury wewnętrznej; podstawowe czynności 
biurowe; opisanie przez studenta samodzielnie wykonywanej typowej czynności 
realizowanej przez komórkę organizacyjną) – wg wytycznych programowych dla 
każdego modułu. 
3. Podpis na sprawozdaniu osoby przełożonej na praktykach z pieczątką główną 
zakładu pracy. 
 

 

8. Literatura i inne materiały 



 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
 
 
 

 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         


