
DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Historia administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu A1 

Liczba punktów ECTS 5 

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 
Znajomość historii administracji. 
Interpretacja tekstów źródłowych z zakresu historii administracji. 
Znajomość terminologii z obszaru, którym zajmuje się historia administracji oraz podstawowej 
terminologii z obszaru wybranych nauk społecznych. 
Znajomość podstawowych modeli i struktur administracji publicznej w ujęciu historycznym. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji przedmiotu. 
Przedmioty poprzedzające 
Student powinien wykazywać otwartość i chęć skonfrontowania się z proponowanymi sytuacjami i 
zadaniami. Powinien mieć wiedzę z zakresu historii na poziomie szkoły licealnej. 
 

 

 

 



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 
K_W01 
K_W03 
K_W05 

podstawowe terminy i pojęcia z zakresu historii 
administracji Egzamin ustny W 

K_W04 
K_W05 

podstawowe zagadnienia i problemy z historii 
administracji Egzamin ustny W 

K_W03  
K_W11 

podstawowe kompendia i teksty źródłowe. Ocena sytuacji W, Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi:  
K_U02 
K_U07 
K_U09 
K_U11 

analizować tekst źródłowy i stawiać pytania badawcze Ocena sytuacji Ć 

K_U09 
K_U14 
K_U13 

przygotować omówienie wybranego zagadnienia z 
obszaru historii administracji 

Prezentacje 
ustne i udział w 

dyskusji 
Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  
K_K01 
K_K09 współpracowania w zespole Udział w 

dyskusji Ć 

K_K02 
K_K06 
K_K12 

postępowania zgodnie z normami etycznymi Ocena sytuacji Ć 

K_K03 
kreatywnie analizować przestrzeń społeczną, 
wykorzystując wiedzę z zakresu historii 
administracji 

Udział w 
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  
2. Ćwiczenia 
3. Analiza tekstów źródłowych 
4. Dyskusja  
5. Prezentacja multimedialna 
6. Prezentacja ustna 

0,8 
0,2 
3,52 
0,08 
0,08 
0,04 

20 
5 
88 
2 
2 
1 



7. Konsultacje 
8. Egzamin ustny 

0,2 
0,08 

5 
2 

                                                                                               suma 
5 

125 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
1. Historia administracji – znaczenia i pojęcia  
2. Administracja publiczna doby oświecenia 
3. Zadania administracji; prawo administracyjne – źródła 
4. Administracja centralna – podstawowe zasady organizacji 
5. Samorząd terytorialny i autonomie  
6. Ćwiczenia z tekstami źródłowymi 
 
 

 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Test wyboru  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

 W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989 
 W. Ćwik, Historia administracji od połowy XVIII wieku, Warszawa 2005 
 P. Blau, Teoria i rozwój demokracji, w: Socjologia lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, 

Kraków 2006 
 G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2002 
 N. Machiavelli, Książe, Warszawa 1987 
 J. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003 

 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Nauka o administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu A2 

Liczba punktów ECTS 7 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr hab. L. Królikowski 

Prowadzący zajęcia mgr Klimaszewska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Wykłady realizowane w ramach przedmiotu mają zapoznać studentów z głównymi pojęciami oraz 
koncepcjami administracji publicznej. Maja one pokazać im jakie ma ona zadania i cele w Polsce XXI 
wieku, w konkurencji globalnej oraz zmianach gospodarczych i politycznych na świecie 
Ćwiczenia audytoryjne mają za zadanie:  
zapoznać studentów z głównymi terminami opisującymi administrację publiczną, 
zapoznać studentów z wyznaniami przed jakimi stoi administracja publiczna w Polsce dziś i w 
przyszłości.  
Ćwiczenia pozwalają studentowi na samodzielną analizą zagadnień oraz ocenę podstawowych 
wyzwań z jakimi spotka się pracownik administracji publicznej (aparat administracyjny) w Polsce. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Elementarna wiedza o społeczeństwie, gospodarce, państwie, o współczesnych zmianach 
politycznych Polski (zakres XX i XXI wiek). 
 
 

 



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 

terminy z zakresu nauki o administracji, potrafi 
używać terminologii z dziedziny administracji 
publicznej 

Praca 
kontrolna  W 

K_W11 
K_W07 modele i struktury administracji Praca 

kontrolna W 

K_W07 
K_W09 
K_W11 

wyzwania i potrzeby publiczne przed jakimi 
stoją organy administracji publicznej i rozumie 
czym są one powodowane 

Praca 
kontrolna W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U07 
rozpoznać kwestie i potrzeby społeczne 
dotyczące administracji, określić ich przyczyny 
oraz skutki. 

Prace 
kontrolne  Ć 

K_U01 

zastosować wiedzę z zakresu nauki o 
administracji do rozwiązania problemu 
właściwego dla określonego szczebla organu 
publicznego  

Prace 
kontrolne  Ć 

K_U07 
zrozumieć i dostrzec różne kwestie i problemy 
społeczne, gospodarcze i polityczne dotyczące 
funkcjonowania administracji publicznej. 

Postawa na 
zajęciach Ć 

K_U05 
poszerzać swoje umiejętności i wiadomości 
dotyczące funkcjonowania administracji 
publicznej. 

Postawa na 
zajęciach Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K04 
K_K09 

do uczestnictwa w sprawach związanych z 
życiem publicznym, funkcjonowaniem 
administracji. 

Postawa na 
zajęciach Ć 

K_K07 

samodzielnie przedstawić propozycję 
rozwiązania problemów związanych z życiem 
społecznym przy pomocy instytucji publicznych 
(środków administracyjnych)  

Postawa na 
zajęciach Ć 

K_K13 
wyszukać nowe pomoce do pracy, informacje, 
źródła dotyczące zagadnień związanych z 
administracją publiczną. 

Postawa 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  
2. Ćwiczenia  
3. Warsztaty  
4. Moderowana dyskusja  
5. Samodzielna praca studenta do ćwiczeń, samokształcenie  
6. Konsultacje z wykładowcą   
7. Praca własna studenta (czytanie literatury, obserwacja)  
8. Egzamin ustny 

0,8 
0,16 
0,16 
0,08 
2,2 
0,08 
3,44 
0,08 

20 
4 
4 
2 
55 
2 
86 
2 

                                                                                               suma 7 175 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Wykład  
 

1. Zasady pracy na zajęciach. Nauka administracji – główne pojęcia i zakres przedmiotu. 
2. Rozwój administracji (jej zadania i celów): administracja scentralizowanej, 

zdecentralizowana. 
3. Przekształcenia administracji w Polsce. 
4. Wyzwania dla administracji w XXI wieku (UE, globalizacja, migracje, kryzysy gospodarcze).  

 
Ćwiczenia 
 

1. Podstawowe pojęcia związane z administracją: dobro publiczne, interes publiczny, państwo, 
państwo totalitarne, autorytarne, demokratyczne.  

2. Rola i znacznie instytucji w administracji scentralizowanej i zdecentralizowanej. 
Administracja a ustrój polityczny/doktryny polityczne: doktryna neoliberalna, 
interwencjonizmu 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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Praca kontrolna  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
G. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008. 
E. Knosala, Zarys nauki administracyjnej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.  
H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Warszawa 1999. 
J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011, s.7-350.  
W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, PWN, Warszawa 2007, s. 283-455. 
 
 
 
 
……………………………………………       
        Zatwierdził                         



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo administracyjne 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu A3 

Liczba punktów ECTS 6 

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 
W wyniku nauczania student nabywa usystematyzowaną wiedzę z zakresu pojęć teorii prawa 
administracyjnego. Uzyskuje także wiedzę w zakresie organizacji, funkcjonowania oraz form 
aktywności administracji publicznej, jak również zdobywa umiejętność swobodnego poruszania się 
po aktach normatywnych z zakresu prawa administracyjnego. 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
W wyniku zorganizowanego procesu nauczania studenci powinni posiadać podstawowe wiadomości 
z zakresu czynników kształtujących administrację publiczną, źródeł prawa i budowy aparatu 
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 
K_W05 
K_W10 

instytucje i konstrukcje prawne z zakresu 
prawa administracyjnego, krajowego i unijnego 

Egzamin 
pisemny W 

K_W03 
K_W05 

relacje między strukturami i instytucjami 
społecznymi (i ich elementami) w skali krajowej, 
międzynarodowej i międzykulturowej 

Egzamin 
pisemny W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U02 
formułować wnioski de lege lata i postulaty de lege 
ferenda; 

Egzamin 
pisemny W 

K_U03 
K_U13 
K_U11 

posługiwać się orzecznictwem sądowym, literaturą 
o charakterze dogmatycznym i bazami danych 

Egzamin 
pisemny W, Ć 

K_U02 
K_U11 

rozwiązywać problemy (kazusy) wymagające 
zastosowania wiedzy interdyscyplinarnej. 

Dyskusja, 
analiza 

kazusów 
 Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  
K_K03 
K_K12 

pracować samodzielnie przejawiając inicjatywę i 
wykazując się elastycznością 

Postawa na 
zajęciach  Ć 

K_K10 
K_U13 

do pogłębiania wiedzy i nadążania za zmianami 
prawa. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie 

Postawa 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 

Analiza tekstów z dyskusją, wykład, rozmowa kierowana, 
dyskusja (wykład i ćwiczenia) 
 
Praca własna – studiowanie literatury, przygotowanie do zajęć, 
zaliczenia i egzaminu 
Konsultacje 
Egzamin 

1,4 
1,6 

 
2,84 

 
0,08 
0,08 

35 
40 

  
71 

 
2 
2 

                                                                                               suma 6 150 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 



5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Wykłady: 

1. Pojęcie i podział prawa administracyjnego.   
2. Krajowe i unijne źródła prawa administracyjnego. 
3. Administracja publiczna – podstawowe pojęcia. 
4. Podmioty realizujące zadania administracji publicznej. 
5. Stosunki administracyjnoprawne – pojęcie i rodzaje. 
6. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej. 
7. Prawne formy działania administracji publicznej. 
8. Kontrola administracji. 
9. Pracownicy administracji. 
10. Centralna administracja rządowa. 
11. Administracja rządowa w województwie. 
12. Samorząd terytorialny pojęcie, zadania, władze. 
13. Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. 

 
Ćwiczenia: 

1. Podmioty realizujące zadania administracji publicznej.   
2. Dostęp do informacji publicznej: podmiotowy i przedmiotowy zakres dostępu do informacji 

publicznej, sposób udostępniania informacji publicznej.   
3. Ponowne wykorzystanie informacji będących w posiadaniu administracji publicznej. 
4. Prawo telekomunikacyjne 
5. Prawo farmaceutyczne 
6. Ochrona danych osobowych. 
7. Mniejszości narodowe. 
8. Podpis elektroniczny. 
9. Prawo o cudzoziemcach. 
10. Obywatel prowadzący działalność gospodarczą. 

 
 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  

1. Protokoły egzaminacyjne   

2. Test wyboru  

1. Protokoły zaliczeniowe 

2. Prace kontrolne  

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B. i inni, Prawo administracyjne, Difin, Warszawa 2009 

2. Wierzbowski M. (red.) , Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2006 

3. Boć J. (red.),  Prawo administracyjne,  Kolonia Limited, Wrocław 2010 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. J. Sługocki, Prawo administracyjne, Warszawa 2007 

2. Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne, Warszawa 2005 

3. E. Ochędowski, Prawo administracyjne, Toruń 2004 



4. E. Stawicka, Prawo administracyjne, Warszawa 2010 

 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Postępowanie administracyjne 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów IV 

Kod przedmiotu A4 

Liczba punktów ECTS 6 

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 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi 
postępowania administracyjnego, jak również przedstawienie im obowiązujących regulacji w tym 
zakresie. Student w ramach zajęć uzyskuje podstawową wiedzę w zakresie poznania i zrozumienia 
procedur administracyjnych oraz stosowania ich w praktyce 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Brak. 
 

 

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 
K_W04 
K_W05 

rozumie pojęcie i zasady postępowania 
administracyjnego 

egzamin 
pisemny W 

K_W02 
K_W04 pojęcie i strukturę postępowania administracyjnego egzamin 

pisemny W 

K_W07 przebieg postępowania administracyjnego egzamin 
pisemny W 

K_W07 możliwe rozstrzygnięcia w postępowaniu 
administracyjnym 

egzamin 
pisemny W 

K_W03 
K_W10 

znaczenie podstawowych instytucji postępowania 
administracyjnego 

egzamin 
pisemny W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U01 
K_U03 
K_U02 

dokonać klasyfikacji instytucji procesowych, 
posiada umiejętność posługiwania pojęciami 
właściwymi dla procedury administracyjnej 

rozwiązywanie 
kazusów, 

analiza 
przypadku 

Ć 

K_U07 
K_U09 
K_U10 

prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść 
regulacji prawnych oraz ich wpływ na zakres działań 
podejmowanych przez organy administracji 
publicznej i sądy administracyjne, a także instytucje 
administrujące, związane z procedurą 
administracyjną 

rozwiązywanie 
kazusów, 
dyskusja 

Ć 

K_U10 rozpoznawać i porządkować podstawowe rodzaje 
naruszeń przepisów procesowych 

aktywność na 
zajęciach, 

rozwiązywanie 
kazusów 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K12 
K_K07 

do wyboru właściwych rozwiązań i dostosowuje je 
do realnych problemów 

Weryfikacja 
tekstów 

źródłowych 
Ć 

K_K07 
K_K08 
K_K03 

myśleć i działać aktywnie, wyszukując optymalne 
sposoby osiągania zakładanych celów 

Podejmowanie 
decyzji w 

ramach pracy 
grupowej 

Ć 

K_K13 
K_K10 

Dba o samodzielne, systematyczne poszerzanie 
wiedzy 

Budowanie 
relacji z innymi 

studentami 
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. Metoda nauczania teoretycznego w formie wykładu 
polegającego na przekazaniu studentom informacji z zakresu 
postępowania administracyjnego. 
2. Dyskusja i rozwiązywanie problemów z zakresu 
postępowania administracyjnego. 
3. Praca samodzielna polegająca na rozstrzyganiu kwestii 
problemowych z dziedziny postępowania administracyjnego – 
rozwiązywanie kazusów 
4. Konsultacje 
5. Egzamin 

0,8 
 
 

1 
 

3,96 
 
 

0,16 
0,08 

20 
 
 

25 
 

99 
 
 

4 
2 

                                                                                               suma 6 150 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. 
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. 
3. Organy administracji publicznej prowadzące postępowanie. 
4. Strony i inne podmioty postępowania. 
5. Postępowanie dowodowe, środki dowodowe. 
6. Rozstrzygnięcia organu I instancji. 
7. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji oraz rodzaje rozstrzygnięć 
8. Skutki wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych 
9. Postanowienia i zażalenia w postępowaniu administracyjnym 
10. Ugoda administracyjna 

 
 
 

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  

8. wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Test wyboru  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

 

9. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

1. Barbara Adamiak, Janusz Borkowski Postępowanie administracyjne i sądowo 
administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2010 

2. Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska, Postępowanie 
administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. 
Beck, Warszawa 2008 

3. Celińska-Grzegorczyk Katarzyna, Hauser Roman, Sawczyn Wojciech, Skoczylas Andrzej, 
Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, LexisNexis, Warszawa 
2011 

4. Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Kodeks   postępowania  administracyjnego. Komentarz.  
Warszawa 2003 

5. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne – ogólne, egzekucyjne i 
sądowoadministracyjne, Toruń 2005 

 



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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu A5 

Liczba punktów ECTS 5 

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 
Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, strukturami 
organizacyjnymi administracji publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Zaliczony przedmiot nauka o 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 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 



uczenia się 
(symbol)) 

efektów uczenia 
się 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:  

K_W11 
K_W03 

istotę zarządzania, koncepcje i metody 
zarządzania, z zakresu budowy struktur 
organizacyjnych 

Egzamin pisemny W 

K_W11 
K_W04 

uwarunkowania kształtujące sposoby 
działania organizacji i najnowsze tendencje w 
zarządzaniu publicznym, 

Egzamin pisemny W 

K_W09 
K_W03 

procesy podejmowania decyzji, kierowania 
ludźmi i zarządzania zasobami ludzkimi 

Egzamin pisemny W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U02 
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i 
prostej analizy struktur organizacyjnych w 
administracji publicznej 

Praca w zespole 
badawczym, 

(opracowanie 
ankiet, 

przeprowadzenie 
badań i 

podsumowanie 
wyników w 

ramach pracy 
własnej 

studenta).  

Ć 

K_U02 
K_U09 
K_U07 
K_U13 

na podstawie zebranych informacji dokonać 
analizy i opisać wyniki przeprowadzonych 
projektów badawczych dot. funkcjonowania 
administracji publicznej 

Ć 

K_U09 
K_U10 

śledzi na bieżąco zmiany w zakresie działań 
organizacyjnych podejmowanych przez 
administrację państwową i samorządową 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K13 kontynuować poszerzanie posiadanej wiedzy z 
zakresu administracji Praca w grupie Ć 

K_K03 

formułować opinie i sądy o kwestiach 
dotyczących podstawowych zagadnień w 
zakresie zarządzania w administracji 
publicznej 

Umiejętność 
czytania ze 

zrozumieniem i 
samodzielnego 
korzystania ze 

źródeł. 

Ć 

K_K05 
komunikuje się z otoczeniem i przekazuje zdobytą 
wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania w 
administracji publicznej, osobom nie mającym jej. 

Praca 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. Godziny kontaktowe z nauczycielem 
 - wykłady 
- ćwiczenia 
2. Godziny pracy własnej studenta 
3. Konsultacje 
4. Egzamin 

 
0,8 

0,48 
3,56 
0,08 
0,08 

 

 
20 
12 
89 
2 
2 

                                                                                               suma 5 125 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             



 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Wykłady: 
1. Funkcje i proces zarządzania organizacją. 
2. Rodzaje organizacji a skuteczność działania we współczesnym świecie. 
3. Charakterystyka najważniejszych szkół w rozwoju organizacji i zarządzania. 
4. Podstawowe cechy struktury organów administracji publicznej i jej działania. 
5. Statuty, regulaminy, działalność prawotwórcza administracji publicznej. 
6. Dobre praktyki organizacyjne w administracjach różnych państw. 
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Planowanie kadr. Dobór i rozwój pracowników. Ocenianie 
pracowników. 
8. Pragmatyki urzędnicze i zarządzanie wewnątrz urzędu. 
9. Infrastruktura etyczna i jej rola w administracji publicznej 
10. Rola kontroli w administracji publicznej. 
 
Ćwiczenia: 
1. Charakterystyka otoczenia organizacji. Istotne parametry oddziaływania zewnętrznego na 
wybraną organizację z punktu widzenia realizacji procesu zarządzania i wykonywania funkcji 
kierowniczych. 
2. Identyfikacja problemu i jego struktura, wskazanie rodzaju decyzji. Wady i zalety 
indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji. 
3. Organizowanie i budowanie struktur organizacyjnych w administracji publicznej. Różnice 
pomiędzy rodzajami struktur organizacyjnych. Struktura urzędu gminy - studium przypadku 
4. Motywowanie pracowników administracji. Hierarchia potrzeb Maslowa i teoria 
dwuczynnikowa Herzberga (wybrane przykłady motywatorów i antybodźców). Gratyfikacja 
finansowa i pozafinansowa - studium przypadku „Regulamin premiowania". Instrumenty 
motywowania. 
5. Kontrolowanie procesów pracy. Etapy procesu kontroli, zastosowanie ich w praktyce 
(przykłady sytuacyjne). 
6. Proces komunikacji w administracji publicznej. Studium przypadków (projektowanie 
procesów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej). 
 
 
 

6. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

wykład  ćwiczenia  

1. Protokoły egzaminacyjne   

2. Test wyboru  

1. Protokoły zaliczeniowe 

2. Prace kontrolne  

 

 

7. Literatura i inne materiały 



 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

Literatura podstawowa: 

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami Warszawa 1997. 

2. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Kieżun W. Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1997. 

2. Kisielnicki J., Zarządzanie, Warszawa 2008. 

3. Stoner J. A. F., Freeman R. E., D. R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 2001 

4.           B. Kuc, Zarządzenie doskonałe, Warszawa 1999. 

5.          R. Quinn, S. Faerman, M. Thompson, M. McGrath. Profesjonalne zarządzanie, Warszawa 2007 

6.          G. Gierszewska, Zarządzanie strategiczne, Warszawa 2000 

7.         H. Bieniok, Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, Organizowanie, Motywowanie, 
Kontrola, Warszawa 2001 

 
 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Publiczne prawo gospodarcze 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów V 

Kod przedmiotu A6 

Liczba punktów ECTS 4 

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 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dotyczącymi funkcjonowania 
publicznego prawa gospodarczego w sferach związanych z podejmowaniem i prowadzeniem 
działalności gospodarczej; zapoznanie z podstawowymi instytucjami regulującymi publiczno-
prawną pozycję przedsiębiorców w systemie prawa RP; przedstawienie procesu organizowania i 
oddziaływania państwa na procesy gospodarcze, w tym funkcji państwa oraz zadań poszczególnych 
organów państwowych. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Brak. 
 
 

 

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 pojęcie i zasady publicznego prawa gospodarczego 
oraz podstawy ustroju gospodarczego RP 

test wyboru  

W 

K_W03 na czym polega reglamentacja w gospodarce i 
potrafi wymienić mechanizmy reglamentacji W 

K_W03 
K_W08 

pojęcie działalności gospodarczej i umie wskazać jej 
cechy, a także objaśnić pojęcie przedsiębiorcy i 
różne formy organizacyjne przedsiębiorców 

W 

K_W02 
K_W11 
K_W08 

podziały funkcjonalne przedsiębiorców oraz umie 
scharakteryzować obowiązki przedsiębiorców W 

K_W02 
 

czym jest gospodarka komunalna, a także zna 
pojęcie prywatyzacji pośredniej i bezpośredniej W 

K_W12 zagadnienia związane z ochroną konkurencji. W 
W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U11 
K_U10 

dokonać rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi 
formami reglamentacji 

aktywność na 
zajęciach Ć 

K_U11 
K_U10 

poprawnie określić czy dany podmiot spełnia 
kryteria przedsiębiorcy 

aktywność na 
zajęciach Ć 

K_U13 
K_U09 

dokonywać oceny zachowań przedsiębiorców z 
perspektywy ochrony konkurencji 

rozwiązywanie 
kazusów Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K01 
K_K03 

do wyboru właściwych rozwiązań i dostosowuje je 
do realnych problemów 

Podejmowanie 
decyzji w 

ramach pracy 
grupowej 

Ć 

K_K03 
formułowania opinii i sądów o kwestiach 
dotyczących podstawowych zagadnień 
administracyjnych 

Budowanie 
relacji z innymi 

studentami 
Ć 

K_K13 
K_K10 

dostrzegać potrzebę ciągłego kształcenia, 
pogłębiania swoich umiejętności oraz potrafi 
uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

Podejmowanie 
decyzji w 

ramach pracy 
grupowej 

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. Metoda nauczania teoretycznego w formie wykładu 
polegającego na przekazaniu studentom informacji z zakresu 
publicznego prawa gospodarczego. 
2. Dyskusja i rozwiązywanie problemów z zakresu publicznego 
prawa gospodarczego. 
3. Praca samodzielna polegająca na rozstrzyganiu kwestii 
problemowych z dziedziny publicznego prawa gospodarczego – 
rozwiązywanie kazusów 
4. Egzamin 
5. Konsultacje 

0,8 
 
 

1 
 

2,04 
 
 

0,08 
0,08 

20 
 
 

25 
 

51 
 
 

2 
2 

                                                                                               suma 4 100 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Pojęcie publicznego prawa gospodarczego. 
2. Zasady publicznego prawa gospodarczego. 
3. Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego. 
4. Administracja gospodarcze – struktura i ujęcia. 
5. Narodowy Bank Polski. Funkcje i organy Narodowego Banku Polskiego. Istota i funkcja 

pieniądza. 
6. Mechanizmy reglamentacji: koncesja, zezwolenie, licencja, rejestry działalności regulowanej. 
7. Samorząd gospodarczy. Samorząd zawodowy. 
8. Pojęcie działalności gospodarczej. Cechy działalności gospodarczej. 
9. Pojęcie przedsiębiorcy. Formy organizacyjne przedsiębiorców. 
10. Przedsiębiorca zagraniczny. Osoba zagraniczna. 
11. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego. 
12. Podziały funkcjonalne przedsiębiorców. 
13. Obowiązki przedsiębiorców. 
14. Formy podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez państwo. 
15. Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej. 
16. Pojęcie przedsiębiorstwa. 
17. Komercjalizacja. 
18. Procedura prywatyzacji pośredniej. Zasady i sposób prywatyzacji bezpośredniej. 
19. Pomoc publiczna. Specjalne strefy ekonomiczne. 
20. Ochrona konkurencji. Porozumienia ograniczające konkurencję oraz nadużywanie pozycji 

dominującej. 
21. Ochrona konsumentów. 

 
 
 



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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Test wyboru  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne/ kazus 

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

1. H. Gronkiewicz-Waltz i M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia 
administracyjnoprawne, LexisNexis, Warszawa 2009. 

2. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009. 



3. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 
2007. 

4. J. Ciechanowicz – McLean, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2003. 
5. C. Banasiński, Prawo gospodarcze, Warszawa 1998. 
6. J. Kufel, W. Siuda, Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Poznań 1998. 
7. W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 1999. 

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo cywilne z umowami w administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu A7 

Liczba punktów ECTS 5 

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 
Celem zajęć jest przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu prawa cywilnego oraz nabycie 
umiejętności dokonywania wykładni przepisów prawa cywilnego celem stosowania ich w praktyce 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Brak. 
 
 

 

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

 

Odniesienie 
do 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 

Forma 
realizacji zajęć 



kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

osiągnięcia 
zamierzonych 

efektów uczenia 
się 

dydaktycznych 
(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:  
K_W02 
K_W10 

podstawowe instytucje prawa cywilnego Egzamin ustny W 

K_W02 prawa rzeczowe Egzamin ustny W 
K_W02 
K_W03 na czym polega stosunek cywilnoprawny Egzamin ustny W 

K_W02 reguły dokonywania czynności prawnych ze 
szczególnym uwzględnieniem zawierania umów Egzamin ustny W 

K_W02 na czym polega stosunek zobowiązaniowy, określa 
źródła zobowiązań Egzamin ustny W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U03 
K_U14 

dokonać klasyfikacji instytucji prawa cywilnego, 
posiada umiejętność posługiwania się aparatem 
pojęciowym właściwym dla prawa cywilnego 

rozwiązywanie 
kazusów, 
dyskusja 

Ć 

K_U01 
K_U11 

prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść 
przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego 

rozwiązywanie 
kazusów Ć 

K_U03 wskazać istotne elementy umów w obrocie 
prawnym. 

aktywność na 
zajęciach Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K07 
 

do wyboru właściwych rozwiązań i dostosowuje je 
do realnych problemów 

Weryfikacja 
tekstów 

źródłowych 
Ć 

K_K03 myśleć i działać aktywnie, wyszukując optymalne 
sposoby osiągania zakładanych celów 

Podejmowanie 
decyzji w 

ramach pracy 
grupowej 

Ć 

K_K13 
K_K10 

na samodzielne, systematyczne poszerzanie wiedzy 
Budowanie 

relacji z innymi 
studentami 

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. Metoda nauczania teoretycznego w formie wykładu 
polegającego na przekazaniu studentom informacji z zakresu 
prawa cywilnego. 
2. Dyskusja związana z: 
-   rozwiązywaniem problemów z zakresu prawa cywilnego, 
- prezentacją opracowanych zagadnień przez grupę studentów, 
Zaliczenie - rozwiązywanie kazusów 
3. Praca samodzielna polegająca na rozstrzyganiu kwestii 
problemowych z dziedziny prawa cywilnego – rozwiązywanie 
kazusów. 

0,8 
 
 
 

0,2 
0,2 

 
2,56 

 
 

20 
 
 
 

5 
5 
 

64 
 
 



4. Praca studentów w grupach, przygotowanie prezentacji na 
wylosowany temat 
4. Zaliczenie 
5. Konsultacje 

1 
 
 

0,08 
0,16 

25 
 
 

2 
4 

                                                                                               suma 5 125 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Pojęcie prawa cywilnego. Źródła prawa. Systematyka kodeksu cywilnego. 
2. Prawo podmiotowe. Podmioty i przedmioty stosunków cywilnoprawnych. 
3. Pojęcie czynności prawnej. Rodzaje czynności prawnych 
4. Wady oświadczenia woli. 
5. Treść czynności prawnej. 
6. Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury. 
7. Przedawnienie, obliczanie biegu przedawnienia. 
8. Prawo rzeczowe: własność, służebności, zastaw, hipoteka, użytkowanie, posiadanie. 
9. Pojęcie zobowiązania. Przepisy ogólne dotyczące zobowiązań. Źródła zobowiązań. 
10. Umowa jako źródło stosunku zobowiązaniowego, podstawowe podziały umów. 
11. Zasada swobody umów i jej ograniczenia. 
12. Wykonanie zobowiązań. Skutki niewykonania zobowiązań. 
13. Czyny niedozwolone. 
14. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Bezpodstawne wzbogacenie. 
15. Umowy zobowiązaniowe. Charakterystyka umów nazwanych. 
16. Zagadnienia do opracowania i prezentacji przez 5 grup studentów: Zachowek, Przyjęcie i 

odrzucenie spadku, Odpowiedzialność za długi spadkowe, Ochrona spadkobiercy, 
Dziedziczenie gospodarstw rolnych. 

 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  

1. Protokoły zaliczeniowe  

2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 

1. Protokoły zaliczeniowe 

2. Prace kontrolne  

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

1. Aleksander Wolter, Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części 
ogólnej, LexisNexis, Warszawa 2001 

2. Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 
2005 

3. Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część 
ogólna, LexisNexis, Warszawa 2010 

4. Edward Gniewek, Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2003 
5. Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska, Zobowiązania- część szczegółowa, C.H. Beck, 

Warszawa 2005 
6. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2009 
7. Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Zakamycze 2005 
8. E. Skowrońska – Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2008 



9. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006 

 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo pracy i prawo urzędnicze 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu A8 

Liczba punktów ECTS 6 

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 
Poznanie podstawowych instytucji prawa pracy. Wskazanie miejsca prawa urzędniczego w systemie prawa 
pracy. Szczegółowe omówienie konstrukcji prawa urzędniczego. 
Celem zajęć jest prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących zatrudnienia pracowników 
samorządowych, członków korpusu służby cywilnej i pracowników urzędów państwowych. Zakres zajęć 
obejmuje dokonanie analizy porównawczej regulacji zawartej w Kodeksie pracy i w tzw. „pragmatykach 
pracowniczych” 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Znajomość podstawowych pojęć prawnych po zajęciach z podstaw 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_W02 
K_W05 terminologię prawa pracy 

Test 

W 

K_W02 
K_W05 

podstawowe instytucje prawa pracy, takie jak 
stosunek pracy, prawa i obowiązki stron, czas pracy, 
wynagrodzenie 

W 

K_W02 
K_W05 
K_W06 

charakter i rodzaje więzi prawnych tworzonych 
przez prawo pracy i prawo urzędnicze   W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U11 
K_U10 

określić rodzaj aktu prawnego odnosząc go do 
analizowanego zdarzenia lub sytuacji w stosunkach 
pracy 

kazus 
 

Ć 

K U06 
K_U09 
K_U11 

prawidłowo zastosować przepisy prawa pracy do 
analizy i oceny konkretnego zdarzenia lub sytuacji w 
stosunkach pracy 

Ć 

K U03 
K U06 
K_U11 
K_U12 

określić i prawidłowo stosować obowiązki i 
uprawnienia pracowników samorządowych oraz 
administracji rządowej 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K13 
K_K10 

do doskonalenia swojej wiedzy w związku ze 
zmiennością uwarunkowań i rozwiązań prawnych 
w zakresie prawa pracy 

Relacje z 
innymi 

studentami 
Ć 

K_K02 
K_K09 
K_K06 

analizować i rozumieć potrzeby innych 
Weryfikacja 

tekstów 
źródłowych 

Ć 

K_K04 
K_K09 do budowania właściwych relacji w zespole 

Relacje z 
innymi 

studentami 
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.  
2. Ćwiczenia obejmują zagadnienia mieszczące się w programie 
przedmiotu, rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa pracy i prawa 
urzędniczego, sporządzanie pism z zakresu prawa pracy (umowy o 
pracę, oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy), poznawanie 
najnowszego orzecznictwa sądów.  
3. Analiza tekstów źródłowych  
4. Praca semestralna na wybrany temat z programu przedmiotu. 

0,80 
0,40 

 
 
 

1,20 
3,36 

20 
10 

 
 
 

30 
84 



5. Konsultacje  
6. Egzamin 

0,12 
0,12 

3 
3 

                                                                                               suma 6 150 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Wykłady: 

1. Pojęcie, zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy 
2.  Pojęcie pracownika i pracodawcy w prawie urzędniczym 
3.  Zasady prawa pracy 
4. Pojęcie i cechy stosunku pracy oraz jego rodzaje 

       5 .    Nawiązanie stosunku pracy 
              - na podstawie Kodeksu pracy 
             -  w administracji samorządowej 
             -  w służbie cywilnej 
      6. Zmiany stosunku pracy 
               - według Kodeksu pracy: wypowiedzenie warunków pracy i płacy, jednostronna zmiana  
                  warunków pracy i płacy 
               - zmiany stosunku pracy pracowników samorządowych 
               - zmiany stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej 
     7. Rozwiązanie stosunku pracy 
              - według Kodeksu pracy 
              - rozwiązanie stosunku pracy pracowników samorządowych 
              - rozwiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej 
              - roszczenie pracowników w związku z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy 
     8. Wygaśnięcie stosunku pracy 
              - według Kodeksu pracy 
              - w pragmatykach pracowniczych 
     9. Uprawnienia pracowników 
           - według Kodeksu pracy 
           - w pragmatykach 
    10. Odpowiedzialność pracowników 
           - porządkowa 
           - materialna 
           - dyscyplinarna 
     11 Rozstrzyganie sporów na tle stosunku pracy pracowników samorządowych i członków korpusu 
służby cywilnej 
 Ćwiczenia: 

1. Pojęcie pracownika i pracodawcy 
- według Kodeksu pracy 
- pracownicy samorządowi  
- członkowie korpusu służby cywilnej i pracodawcy w służbie cywilnej 

      2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy. 
      3. Wynagrodzenie za pracę ( w tym w prawie urzędniczym) 
      4. Pracownicy samorządowi w świetle ustawy z 21 listopada 2008 roku 
      5. Odpowiedzialność prawna członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych 



 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Test wyboru  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Kazus  

 

 
1.  Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
2.  Protokoły zaliczenia i egzaminu 
3.  Lista obecności z dokumentacją aktywności na zajęciach. 
 

8. Literatura i inne materiały 



 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
 T. Liszcz (red.), Prawo urzędnicze, Warszawa 2005 
 L. Florek, T. Zieliński, Prawo Pracy, Warszawa 2005 
 H. Szewczyk, Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz – Katowice 2005 
 E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Finanse publiczne i prawo finansowe 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu A9 

Liczba punktów ECTS 6 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr P. Kozielski 

Prowadzący zajęcia dr P. Kozielski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem przedmiotu jest ogólne zapoznanie studentów z problematyką finansów publicznych i prawa 
finansowego obowiązującego w Polsce, wraz z przekazaniem praktycznych umiejętności dot. 
poszukiwania, czytania oraz interpretowania regulacji z zakresu finansów publicznych. 
Zakłada się także rozwijanie umiejętności tworzenia korespondencji w zakresie objętym tematyką 
przedmiotu. 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowa wiedza nt. zasad funkcjonowania państwa oraz funkcjonowania gospodarki, z zakresu 
przedmiotów Konstytucyjny system organów państwa oraz Mikro- i Makroekonomia. 
 

 

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 problematyki 
finansów publicznych 

Test wyboru 

W 

K_W03 główne cele i zasady określające system finansów 
publicznych W 

K_W11 

kompetencje, mechanizmy i instytucje związane z 
finansami publicznym. Wiąże działalność 
określonych organów administracji z zadaniami z 
zakresu finansów publicznych 

W 

K_W11 efektywności działań i polityki realizowanej w 
obszarze finansów publicznych i prawa finansowego W 

K_W11 instrumenty prawne z zakresu finansów publicznych 
i prawa finansowego W, Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U03 
K_U02 

wyszukiwać informacje źródłowe z zakresu finansów 
publicznych i prawa finansowego, w tym związane z 
funkcjonowaniem systemu podatkowego, banku 
centralnego, budżetu państwa, budżetów 
samorządu terytorialnego 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach 

Ć 

K_U09 
K_U04 

logicznie wnioskować oraz interpretować ogólne 
normy prawa finansowego, w tym zakresie 
redagować i sporządzać korespondencję, dobierać 
elementy niezbędne w uzasadnieniach 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach 

Ć 

K_U12 
K_U01 

tworzyć budżet, w tym w szczególności budżet 
zadaniowy, w jednostkach administracji publicznej. 
Rozumie problematykę związaną z podatkami, cłami 
oraz wybranymi procedurami celnymi 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach 

Ć 

K_U12 
K_U08 
K_U02 

na podstawie posiadanej wiedzy potrafi 
interpretować decyzje w zakresie polityk z obszaru 
finansów publicznych (np. polityki monetarnej, 
polityki fiskalnej, polityki budżetowej) 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

 K_K11 
K_K03 

do twórczej analizy nowych sytuacji i problemów, 
student formułuje propozycje praktycznych 
rozwiązań 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach 

Ć 

K_K03 
K_K05 

do zaangażowanego wykorzystania wiedzy i 
umiejętności z zakresu finansów publicznych w życiu 
codziennym 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach 

Ć 

K_K13 
K_K10 

aktualizować, uzupełniać i doskonalić nabytą 
wiedzę i umiejętności 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach 

Ć 



 
się formułować i prezentować konstruktywnych 
opinii w zakresie finansów publicznych i prawa 
finansowego 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność 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 

 
Metoda nauczania teoretyczno-praktycznego, w formie ćwiczeń 
z elementami wykładu polegającego na przekazaniu studentom 
informacji z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego. 
W ramach zajęć prowadzący zastosuje metody: 
 

1. Elementy tradycyjnego wykładu - treści przekazywane 
studentom przy wsparciu technik wizualnych 
(prezentacja w programie PowerPoint) i wykorzystaniu 
elementów graficznych 

2. Elementy wykładu problemowego wraz z dyskusją - w 
oparciu o przedstawione konstrukcje teoretyczne, 
dyskusja nt. aspektów praktycznych i studia 
przypadków, 

3. Ćwiczenia w zakresie wyszukiwania, czytania, 
interpretowania zapisów aktów prawnych związanych z 
finansami publicznymi i prawem finansowym, dyskusja 
nt. znaczenia wybranych przepisów dla sytuacji 
gospodarczej kraju, przedsiębiorstwa, gospodarstwa 
domowego. Materiały z zajęć są udostępniane 
studentom.  

4. Duże ukierunkowanie wykładów na cele poznawcze i 
pragmatyczny, zwracanie uwagi na aspekt 
praktycznego wykorzystania omawianych rozwiązań 

5. Praca samodzielna studentów polegająca na analizie i 
próbie oceny implikacji wybranych regulacji związanych 
z tematyką zajęć. 

6. Zajęcia każdorazowo zakończone szerszą dyskusją 
inicjowaną i kierowaną przez prowadzącego, 
koncentrującą się wokół problematyki omawianej na 
danych zajęciach. 

7. Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu ustnego. 
Dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności i 
aktywności na zajęciach 

8. Konsultacje 
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106 
 
 

4 
 
 
 
 

1 
 

4 
                                                                                               suma 6 150 

 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             



 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Zagadnienia ogólne finansów publicznych i prawa finansowego (wykład 6 godz.) 
2. Budżet państwa i planowanie budżetowe (wykład 5 godz., ćwiczenia 2 godz.) 
3. Finanse samorządu terytorialnego (wykład 4 godz., ćwiczenia 2 godz.) 
4. Dyscyplina finansów publicznych (wykład 2 godz.) 
5. Podatki i system fiskalny (wykład 4 godz., ćwiczenia 2 godz.) 
6. Elementy prawa celnego (wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.) 
7. Bankowość i system pieniężny (wykład 4 godz., ćwiczenia 2 godz.) 
8. Wybrane aspekty finansów publicznych Unii Europejskiej (wykład 2 godz.) 

9. Podsumowanie materiału i egzamin (wykład 1 godz.) 
 
Łącznie: wykład 30 godz., ćwiczenia 10 godz. 
 
 
 

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  

8. wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Test wyboru  

1. Protokoły zaliczeniowe 
  

 

 

9. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa: 

1. S. Owsiak, Finanse publiczne, Warszawa 2000 
2. Majchrzycka – Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1999. 

 
Literatura dodatkowa: 
 

3. A. Borodo, Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej, 1990 
4. W. Wójtowicz, Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2011 
5. M. Wypych, Finanse i instrumenty finansowe, Łódź 2001 
6. Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., Prawo finansowe, Warszawa 2011. 

 
Witryny internetowe: 

Ministerstwo Finansów RP — www.mf.gov.pl 
Narodowy Bank Polski - www.nbp.gov.pl  

www.finansepubliczne.pl 

Ministerstwo Skarbu Państwa RP - www.msp.gov.pl 

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Zamówienia publiczne 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu A10 

Liczba punktów ECTS 5 

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 
Celem zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu Zamówienia publiczne jest zapoznanie studentów 
z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, stosowaniem procedur przetargowych 
ujętych w ustawie „Prawo zamówień publicznych”, wdrożeniem umiejętnością przygotowania 
dokumentacji (specyfikacje istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia, wzory umów, protokoły 
itp.) oraz przekazaniem zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia ustawy i możliwości 
zastosowania przez wykonawców środków odwoławczych.  
 
Student uzyska wiedzę w zakresie podstawowych rozwiązań normatywnych prawa polskiego i Unii 
Europejskiej regulujących proces udzielania zamówień publicznych oraz o zasadach polskiego i 
unijnego prawa zamówień publicznych i ich roli w przygotowywaniu, udzielaniu i wykonywaniu 
zamówień publicznych. Nabędzie umiejętności w zakresie identyfikowania i określania funkcji 
podstawowych dokumentów sporządzanych i przedkładanych w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Uzyska wiedzę o podstawowych elementach konstrukcyjnych trybów 
udzielania zamówień publicznych oraz o podstawach wnoszenia środków ochrony prawnej interesu 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Student będzie potrafić przygotować oraz 
przeanalizować wybrane elementy dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 



Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające  
Podstawowy zasób słownictwa związany z instrumentami tworzenia i stosowania prawa omawiany 
na przedmiocie Podstawy 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 i zasady dotyczące zamówień 
publicznych Praca pisemna W 

K_W02 
K_W09 
K_W11 

różne tryby udzielania zamówień publicznych,  
prezentacja 

multimedialna 
/referat 

W 

K_W03 
K_W10 schemat udzielenia zamówienia publicznego 

prezentacja 
multimedialna 

/referat 
W 

K_W05 
K_W11 
K_W03 

zasady podpisywania i zmiany umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Praca pisemna W 

K_W05 
K_W12 

ma wiedzę o środkach ochrony prawnej 
przysługujących oferentom Praca pisemna  W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U01 analizować i zastosować właściwy tryb udzielenia 
zamówienia publicznego w konkretnych okolicznościach 

Praca 
kontrolna Ć 

K_U02 
K_U03 

interpretuje poprawnie przepisy z zakresu prawa 
zamówień publicznych (kazusy) 

interpretacja 
tekstów 

źródłowych 
Ć 

K_U01 
K_U07 
K_U11 

weryfikować postępowanie w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego pod kątem nieprawidłowości, 

Praca 
kontrolna  Ć 

K_U01 
K_U04 
K_U13 

przygotować i przeprowadzić postępowanie w sprawie 
zamówienia publicznego 

prezentacja 
multimedialna 

/referat 
Ć 

K_U02 
K_U07 

potrafi rozwiązywać problemu prawne w zakresie 
zamówień publicznych 

interpretacja 
tekstów 

źródłowych 
Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K13 do stałego dokształcania się i aktualizacji wiedzy, obserwacja w 
trakcie zajęć Ć 



K_K02 
K_K12 

do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w 
pracy zawodowej, 

obserwacja w 
trakcie zajęć 

Ć 

K_K02 
K_K05 

do pracy w instytucjach sektora finansów publicznych, obserwacja w 
trakcie zajęć 

Ć 

K_K03 uzasadnić swoje poglądy, potrafi występować publicznie 
interpretacja 

tekstów 
źródłowych 

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. Prowadzenie zajęć w formie wykładu przedstawiającego 
studentom zagadnienia prawa zamówień publicznych. 
Podczas wykładów wykorzystane zostaną prezentacje 
multimedialne. Poszczególne zagadnienia problemowe 
będą ilustrowane w formie kazusów. 

2. Prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń opierać będzie się na 
samodzielnym opracowywaniu przez studentów 
prezentacji pisemnych/ustnych. Ćwiczenia będą również 
poświęcone analizie i interpretacji przepisów prawa 
zamówień publicznych. 

3. Samodzielna praca studenta polegająca na przygotowaniu 
do poszczególnych zajęć, opracowaniu prezentacji 
multimedialnych lub prac pisemnych oraz utrwalaniu 
wiedzy. 

4. Praca kontrolna  
5. Konsultacje  

0,64 
 
 
 
 
 

0,56 
 
 
 
 

3,6 
 
 

0,08 
0,12 

16 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

90 
 
 

2 
3 

                                                                                               suma 5 125 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
 
1. Podstawy zamówień publicznych. Źródła prawa zamówień publicznych. Zakres 
przedmiotowy i podmiotowy stosowania zamówień publicznych. Zasady udzielania zamówień 
publicznych. Usługi priorytetowe i usługi nie priorytetowe - wykład 2 godziny 
2. Komisja przetargowa jako organ pomocniczy kierownika zamawiającego. Opis przedmiotu 
zamówienia. Szacowanie wartości zamówienia - ćwiczenia 2 godziny 
3. Podstawowe dokumenty przygotowywane w ramach zamówienia publicznego - Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zamówieniach publicznych. Wadium. Formy 
wnoszenia wadium - wykład 3 godziny 
4. Podstawowe tryby udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony i ograniczony. 
Negocjacje z ogłoszeniem - ćwiczenia 2 godziny 



5. Oferenci w zamówieniu publicznym. Konsorcjum. Podwykonawcy. Korzystanie z potencjału 
podmiotów trzecich. Warunki udziału w postępowaniu - wykład 3 godziny 
6. Dialog konkurencyjny. Negocjacje bez ogłoszenia. Zamówienie z wolnej ręki. Zapytanie o 
cenę. Licytacja elektroniczna - ćwiczenia 2 godziny 
7. Wybór oferty najkorzystniejszej. Unieważnienie postępowania. Protokół postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązki archiwizacyjne - wykład 2 godziny 
8. Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Odrzucenie oferty. Uzupełnienia i wyjaśnienia 
oferty. Poprawianie oczywistych omyłek - ćwiczenia 2 godziny 
9. Umowy w sprawie zamówień publicznych. Terminy zawarcia umowy. Okres, na jaki umowy 
w sprawie zamówień publicznych są zawierane. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zmiana umowy - wykład 2 godziny 
10. Organy właściwe w sprawie zamówień publicznych - ćwiczenia 2 godziny 
11. Kary umowne w umowach o zamówienia publiczne. Dochodzenie roszczeń za 
niewykonywanie i nienależyte wykonanie umowy. Realizacja umowy - wykład 2 godziny 
12. Podsumowanie samodzielnej pracy studentów. Materiał powtórzeniowy - ćwiczenia 2 
godziny 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Praca kontrolna   

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

1. Ustawa Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 907 

2. Justyna Olszewska-Stompel, Jarosław Rokicki, Zamówienia publiczne nie są trudne, 

Warszawa 2012 

3. E. Płacheta [red], Prawo zamówień publicznych ze skorowidzem, Kraków 2006 
 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Postępowanie egzekucyjne w administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów IV 

Kod przedmiotu A11 

Liczba punktów ECTS 5 

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 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą postępowania administracyjnego 
i postępowania egzekucyjnego w administracji. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, Podstawy prawoznawstwa. 
 
 

 

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

 

Odniesienie 
do 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 

Forma 
realizacji zajęć 



kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

osiągnięcia 
zamierzonych 

efektów uczenia 
się 

dydaktycznych 
(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:  
K_W02 
K_W04 

podstawowe pojęcia i zasady postępowania 
egzekucyjnego Egzamin ustny W 

K_W03 zakres obowiązywania postępowania 
egzekucyjnego w administracji Egzamin ustny W 

K_W03 
K_W04 

najważniejsze regulacje w sferze postępowania 
egzekucyjnego Egzamin ustny W 

K_W07 
K_W10 

płaszczyznę aksjologiczną postępowania 
egzekucyjnego w administracji i potrafi ją odnaleźć 
w praktyce. 

Egzamin ustny W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U02 
analizować i określić wzajemne relacje między 
podmiotami postępowania egzekucyjnego 
w administracji 

Egzamin ustny, 
interpretacja 

tekstów 
źródłowych 

Ć 

K_U02 
K_U03 

interpretuje poprawnie normy z zakresu prawa w 
zakresie egzekucji 

Ocena 
wynikająca z 
obserwacji w 
trakcie zajęć  

Ć 

K_U06 
K_U07 

rozwiązywać problemy interpretacyjne w zakresie 
postępowania egzekucyjnego 

Ocena 
wynikająca z 
obserwacji w 
trakcie zajęć  

Ć 

K_U01 
K_U03 
K_U11 

przedstawić zasady obowiązywania postępowania 
egzekucyjnego w polskim systemie prawnym 

Egzamin ustny, 
interpretacja 

tekstów 
źródłowych 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K07 do wybierania odpowiednich rozwiązania i 
dostosowywania ich do rzeczywistych problemów 

Ocena 
wynikająca z 
aktywności w 
trakcie zajęć 

Ć 

K_K12 
K_K13 
K_K08 

 

do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w 
pracy zawodowej oraz dostrzega potrzebę dalszego 
kształcenia się 

Egzamin ustny, 
interpretacja 
tekstów 
źródłowych  

Ć 

K_K01 
K_K07 

do pomagania w rozwiązywaniu konfliktów i 
sporów merytorycznych dotyczących zadań 
podejmowanych w pracy administracyjnej 

Relacje z innymi 
studentami 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. Wykłady 0,40 10 



2. Ćwiczenia 
3. Konsultacje  
4. Godziny pracy własnej studenta 
5. Egzamin 

0,40 
0,20 
3,92 
0,08 

10 
5 

98 
2 

                                                                                               suma 5 125 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
 
1. Zagadnienia wstępne. 
2. Zakres stosowania postępowania egzekucyjnego w administracji. 
3. Organy egzekucyjne i inne podmioty uczestniczące. 
4. Środki egzekucji administracyjnej. 
5.           Środki egzekucji należności pieniężnych. 
6. Środki egzekucji obowiązków niepieniężnych. 
7. Przebieg postępowania egzekucyjnego. 
8. Zasady postępowania egzekucyjnego. 
9.          Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
10.       Wszczęcie i tok postępowania. 
11.       Zbieg egzekucji. 
12.       Koszty egzekucji. 
13. Postępowanie zabezpieczające. 
14. Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu 
należności pieniężnych. 
15. Środki prawne i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym. 
 
 
 
 
 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną   

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Projekt, prezentacja studenta   

 

  

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 

2009. 
2. M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, 

podatkowe, egzekucyjne przed sądem administracyjnym, Warszawa 2005. 
3. B. Adamiak., Kodeks postępowania administracyjnego, 1996. 
4. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne – ogólne, egzekucyjne i sądowo 

administracyjne, Toruń 2005. 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Techniki negocjacji i mediacji w administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów VI 

Kod przedmiotu A12a 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr R. Błaut 

Prowadzący zajęcia dr R. Błaut 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zajęcia mają formę konwersatorium. Pogłębienie wiedzy oraz zwiększenie umiejętności i 
kompetencji studentów w obszarze negocjacji i mediacji w administracji. Wobec powyższego będą 
udostępnione i zanalizowane najważniejsze kwestie (negocjacji i mediacji) mieszczące się w limicie 
 godzin dotyczących treści przedmiotu.  
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu psychologii i socjologii   
(w tym komunikacji interpersonalnej). 
 
 

 

 

 

 



 

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 
K_W03 terminologię przedmiotu komunikacja społeczna 

Prezentacja 
multimedialna i 

dyskusja 
W 

K_W03 strategie i techniki negocjacyjne 
Prezentacja 

multimedialna i 
dyskusja 

W 

K_W03 zasady i procedury przygotowania i prowadzenia 
negocjacji 

Prezentacja 
multimedialna i 

dyskusja 
W 

K_W10 
K_W07 

uwarunkowania skutecznych negocjacji/mediacji   Końcowe 
zaliczenie ustne W 

K_W10 relacje prawno- administracyjne obywatel-urząd i 
reguły wpływu społecznego   

Końcowe 
zaliczenie ustne W 

K_W09 
K_W07 

metody rozwiązywania konfliktów społecznych Końcowe 
zaliczenie ustne W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U02 
K_U11 

analizować i oceniać różne źródła informacji 
naukowych dotyczących negocjacji i mediacji 
dostosować się do wymogów korzystania z nich 
w administracji publicznej  

Prezentacja 
multimedialna, 

case study 
Ć 

K_U11 
K_U02 
K_U03 

doskonalić techniki negocjacji i mediacji oraz 
wykorzystywać je w aktywności zawodowej 
pracownika administracji publicznej 

Aktywne 
uczestnictwo w 

zajęciach 
dyskusja 

Ć 

K_U09 
K_U07 

sprawdzać funkcjonujące procedury mediacyjne, 
tworzy i wdraża nowe projekty, objaśniać 
strategie i techniki negocjacyjne 

Końcowe 
zaliczenie ustne Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K02 
K_K03 prezentować i uzasadniać efekty swojej pracy 

Poziom 
merytorycznego 
przygotowania 

Ć 

K_K08 
K_K07 

podejmowania optymalnych decyzji, 
przejawiania motywacji ulepszania własnych 
umiejętności i rozwiązywania konfliktów 
międzyludzkich 

Analiza i ocena 
materiałów 
źródłowych 

Ć 

K_K06 
K_K04 

współdziałania z grupą i utrzymywania 
prawidłowych relacji społecznych; jest 

Jakość relacji z 
innymi  



przygotowany do uczestnictwa w zespole 
negocjacyjnym 

 

 

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. Wykłady konwersatoryjny 
2. Ćwiczenia/dyskusje w grupach 
3. Prezentacje 
4. Zaliczenie  
5. Konsultacje 
6. Analiza i interpretacja tekstów źródłowych. 

0,16 
0,16 
0,08 
0,04 
0,20 
2,36 

4 
4 
2 
1 
5 

59 
                                                                                               suma 3 75 

(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Wykłady:  
1. Negocjacje i mediacje jako rozwiązywanie konfliktów społecznych oraz  
 
dochodzenie do korzystnego rozwiązania dla obu stron. 
 
 2 Procedury rozwiązywania konfliktów: indywidualne reagowanie na  konflikt, metody ich 
wygaszania i usuwania konfliktów 
 
Ćwiczenia:  
1.  Style, techniki, etapy i pułapki negocjacji. 
 
2. Strategie negocjacyjne: harvardzki model negocjacyjny, pojęcie i skład zespołu negocjacyjnego; 

przygotowanie negocjacji  
3. Rozumienie mediacji: zasady postępowania mediacyjnego – burza mózgów. 
 
4. Charakterystyka mediacji rodzinnych i gospodarczych. 
 
5. Techniki mediacji w administracji publicznej: rola i cechy dobrego negocjatora – praca w grupach. 
 
6. Umiejętności negocjacyjne: znaczenie komunikowania społecznego w procesie negocjacji – praca 
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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły zaliczeniowe   
2. Test wyboru  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

 R. Rządca, Negocjacje, Warszawa 1998. 
 R. Fisher(red.), Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1991. 
 A. Winch, Negocjacje, Warszawa 2005. 
 G. I. Nierenberg, Sztuka kreatywnego myślenia, Warszawa 1996 
 M. Tabernacka, Negocjacje i  mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009. 
 S. Borkowska, Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997 



 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU Psychologia konfliktu 

Kategoria przedmiotu Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów VI 

Kod przedmiotu A12b 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr A. Gorący 

Prowadzący zajęcia dr A. Gorący 

 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 

Zajęcia mają formę konwersatorium. Punktem wyjścia jest pytanie "Co to jest konflikt?" - jak 
rozumiane jest pojęcie konfliktu potocznie i w różnych koncepcjach psychospołecznych. Następnie 
prezentowany jest przegląd niektórych koncepcji psychologii społecznej, które wyjaśniają 
mechanizmy funkcjonowania ludzi w sytuacjach konfliktowych. Na ostatnich zajęciach omówione są 
konflikty na poziomie grupowym - także te o zasięgu globalnym oraz tzw. konflikty trudno 
rozwiązywalne. 

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



 

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 
teorie psychologiczno - społeczne 
umożliwiające analizę i diagnozę 
konfliktów zaliczenie 

pisemne, test 

W 

K_W01 
K_W03 

mechanizmy psychologiczne i społeczne, 
które warunkują źródła, przebieg i 
eskalację konfliktów 

W, Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U08 
K_U09 

wskazać różne rodzaje konfliktu oraz 
rozumie ich wzajemne relacje 
warunkujące dynamikę sytuacji 
konfliktowej zarówno na poziomie 
konfliktów interpersonalnych jak i 
międzygrupowych 

ćwiczenia 
połączone z 

dyskusją, 
studium 

przypadku 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K01 
pomagać w rozwiązywaniu prostych 
konfliktów i sporów merytorycznych 

obserwacja 
postawy 
studenta 
podczas 

zajęć, 
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. Wykłady konwersatoryjny 
2. Ćwiczenia, dyskusje, praca w grupach 

0,16 
0,16 

4 
4 



3. Prezentacje, pokaz, case study  
4. Zaliczenie  
5. Konsultacje 
6. Analiza i interpretacja tekstów źródłowych. 
 

0,08 
0,04 
0,20 
2,36 

2 
1 
5 

59 

                                                                                               
suma 

3 75 
(1pkt ECTS = 25 godz. 

nakładu pracy studenta) 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Główne grupy zagadnień omawiane na zajęciach:  
 
Zapoznanie studentów z programem przedmiotu (sylabusem) i formami zaliczenia 
przedmiotu 
 
1. Konflikt - problemy definicyjne. 
2. Gra eksperymentalna jako model sytuacji konfliktowej. Teoria gier jako normatywny i 
opisowy model konfliktu.  
3. Współzależność społeczna jako źródło sytuacji konfliktowych.  
4. Dynamika i eskalacja konfliktu Czynniki powodujące eskalacje konfliktu Koło konfliktu - 
koncepcja Moore'a  
5. Style działania w konflikcie.  
6. Procesy postrzegania w sytuacji konfliktowej - konflikt danych i konflikt relacji.  
7. Procesy komunikacji w konflikcie.  
8. Władza a konflikt.  
9. Konflikty międzygrupowe.  
10.Konflikty na poziomie globalnym (globalne dylematy społeczne).  
11. Konflikty trudni rozwiązywalne. 
 
 

 

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 uczenia się.  

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 zaliczeniowy 
prace pisemne studentów 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
* Co to jest konflikt? S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów”, UNUS 1999, r. IV 
„Istota konfliktu”, s. 141 – 152; 
* Rywalizacja i współpraca, M. Deutsch,, r. „Rywalizacja i współpraca”, w: red. M. Deutsch, P. 
T. Coleman, „Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka”, Kraków 2005, s. 21 - 35; 
* Postrzeganie w sytuacji konfliktu (konflikt danych), B. Wojciszke, „Człowiek wśród ludzi. 
Zarys psychologii społecznej”, Warszawa 2002, r.2 „Wiedza i sądy o świecie społecznym”, s. 
57 – 68 oraz s. 80 – 98; 
* Konflikt międzygrupowy, R. J. Fisher, r. 8 „Konflikt międzygrupowy”, w: red. M. Deutsch, P. 
T. Coleman, „Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka”, Kraków 2005, s. 166 – 180; 



* Globalne dylematy i konflikty, D. T. Kenrick, S. L. Neuberg, R. B. Cialdini, Psychologia 
społeczna”, Gdańsk 2002, r. 13 „Globalne dylematy społeczne”, s. 649 – 696; 
* Trudne konflikty, P. T. Coleman, r. 21 „Konflikt trudno rozwiązywalny”, w: red. M. Deutsch, 
P. T. Coleman, „Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka”, Kraków 2005, s. 424 – 443; 
* Kalisz A., Zienkiewicz A. Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. 
Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne. Oficyna Wydawnicza 
Humanitas, Sosnowiec 2020. ‒ Moore Ch.  
* Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 
2016. ‒ Chełpa S., Witkowski T.  
* Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami. Wyd. Bez Maski, Warszawa 
2015. ‒ Coser L.A.  
* Funkcje konfliktu społecznego. Wyd. Nomos, Kraków 2015. 3 ‒ Deutsch M., Coleman P. 
(red.) Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Wyd. UJ. Kraków 2005. 

 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Ustrój samorządu terytorialnego 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Podstawowy  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu A13 

Liczba punktów ECTS 5 

Forma zaliczenia Wykład: egzamin 

Koordynator przedmiotu Dr hab. L Królikowski 

Prowadzący zajęcia Mgr K. Klimaszewska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przekazanie i utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresy tradycji polskiego samorządu 
terytorialnego, jego współczesności oraz przewidywanych kierunków ewolucji. Wyrobienie 
umiejętności posługiwania się ustawami dotyczącymi samorządu terytorialnego. Ukształtowanie 
postaw wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Przed rozpoczęciem nauki studenci powinni mieć podstawową wiedzę o systemie politycznym 
Polski oraz  podziale administracyjnym kraju. Powinni umieć analizować i interpretować zjawiska 
społeczno-polityczne w Polsce i na świecie. 
 
 

 

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 
K_W04 
K_W07 

ustawy samorządowe: gminną, powiatową oraz 
wojewódzką Egzamin ustny W 

K_W02 
K_W04 

zna podstawowe cechy i specyfikę ustawy 
warszawskiej  Egzamin ustny W 

K_W04 
K_W11 

 

sposoby finansowania samorządu terytorialnego 
oraz prawa i obowiązki pracownika samorządowego Egzamin ustny W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U01 
K_U03 

odnaleźć przepisy prawne dotyczące określonego 
problemu z zakresu samorządu terytorialnego 

Weryfikacja 
tekstów 
źródłowych 

W 

K_U02 
K_U11 
K_U06 

rozgraniczyć kompetencje samorządu 
terytorialnego i administracji rządowej Egzamin ustny W 

K_U02 
K_U11 

rozgraniczyć kompetencje samorządu gminnego, 
powiatowego i wojewódzkiego Egzamin ustny W 

W zakresie kompetencji społecznych:  

K_K13 
K_K10 

jest zdolny do uzupełniania wiedzy z zakresy 
administracji samorządowej. 

Weryfikacja 
tekstów 

źródłowych 
W 

K_K11 
K_K05 
K_K09 

jest zorientowany prospołecznie Prezentacja 
pisemna W 

K_K05 
    K_K11 

jest wrażliwy na wartości społeczeństwa 
obywatelskiego 

Prezentacja 
pisemna W 

 

 

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. Wykłady 
2. Dyskusja 
3. Przygotowanie do prezentacji pisemnej 
4. Studiowanie zalecanych materiałów na wykłady 
5. Studiowanie zaleconych lektur 
6. Przygotowanie do egzaminu 
7. Egzamin 

0,56 
0,4 
0,64 
0,6 
1,48 
1,28 
0,04 

14 
10 
16 
15 
37 
32 
1 

                                                                                               suma 5 125 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 



                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
WYKŁADY 
Przekonanie studentów do postrzegania samorządu terytorialnego, jako części większego zjawiska 
społecznego. Przekazanie im wiedzy o europejskiej i polskiej tradycji samorządu terytorialnego oraz 
opisanie na tym tle obowiązującego w Polsce systemu samorządu terytorialnego i jego specyfiki, a 
także praw nim rządzących. 
 
Wyrobienie umiejętności posługiwania się ustawami. Analiza problemów samorządowych 
podawanych w środkach masowego przekazu, a także przytaczanych przez studentów 
 
 
 

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 egzaminacyjne 
2. Egzamin końcowy, ustny – treść pytań + ocena  

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

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

2. Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, Kraków 2003 
3. Paziewska Elżbieta, Samorząd terytorialny wczoraj i dziś,  Warszawa 2011, 
4. Bukowski Zbigniew, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003, 

 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy prawoznawstwa 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Inne treści nauczania 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu B1 

Liczba punktów ECTS 6 

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 
Zajęcia służą zaprezentowaniu głównych zagadnień prawoznawstwa, a zwłaszcza przedstawienie 
podstawowych reguł tworzenia, stosowania oraz obowiązywania prawa. Celem zajęć jest 
przybliżenie studentom podstawowych kategorii pojęciowych, terminologii i specyfiki języka 
prawnego i języka prawniczego, a ponadto: zapoznanie się z zasadami wykładni prawa, jej 
dyrektywami interpretacyjnymi i inferencyjnymi, podstawami na temat racjonalnego 
prawotwórstwa i sądowego stosowania prawa, przedstawienie sposobu rekonstruowania norm 
prawnych z przepisów prawa i roli zasad prawa. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Brak. 
 

 

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 
K_W05 

pojęcie „prawa”, zna podstawowe koncepcje prawa 
oraz typologizację nauk prawnych 

praca 
kontrolna  

W 

K_W04 
 

jakie są związki państwa i prawa, zna cechy oraz 
funkcje państwa W 

K_W02 
K_W05 

pojęcie języka prawnego i prawniczego, normy 
postępowania oraz budowę norm prawnych W 

K_W03 różnice pomiędzy normą a przepisem prawnym, zna 
rodzaje norm i przepisów oraz budowę W 

K_W03 
K_W02 

budowę aktu normatywnego, pojęcie i rodzaje 
systemów prawa W 

K_W06 
 

funkcje prawa, na czym polega przestrzeganie, 
tworzenie oraz stosowanie prawa W 

K_W02 
 

pojęcie, cele oraz podziały wykładni prawa i wie, 
czym są reguły inferencyjne oraz topiki prawnicze W 

K_W02 
K_W03 

 

pojęcie, przedmiot, treść i rodzaje stosunków 
prawnych W 

K_W04 
 

czym jest odpowiedzialność prawna i 
sprawiedliwość oraz co to są rządy prawa W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U11 dokonać rozróżnienia pomiędzy normą moralną a 
normą prawną 

aktywność na 
zajęciach Ć 

K_U11 
K_U10 

poprawnie stosować i rozpoznawać w konkretnych 
przypadkach język prawny i język prawniczy 

aktywność na 
zajęciach Ć 

K_U11 
K_U04 wskazać elementy normy prawnej praca 

kontrolna  Ć 

K_U11 stosować reguły kolizyjne praca 
kontrolna  Ć 

K_U03 stosować podstawy dokonywania wykładni prawa aktywność na 
zajęciach Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K03 
 

do wyboru właściwych rozwiązań i dostosowuje je 
do realnych problemów 

Weryfikacja 
tekstów 

źródłowych 
Ć 

K_K03 
K_K02 

formułować opinie i sądy o kwestiach dotyczących 
podstawowych zagadnień administracyjnych 

Podejmowanie 
decyzji w 

ramach pracy 
grupowej 

Ć 

K_K13 
K_K10 

 

dostrzegać potrzebę ciągłego kształcenia, 
pogłębiania swoich umiejętności oraz potrafi 
uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

Podejmowanie 
decyzji w 

ramach pracy 
grupowej 

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. Metoda nauczania teoretycznego w formie wykładu 
polegającego na przekazaniu studentom informacji z zakresu 
podstaw prawoznawstwa. 
2.Praca zaliczeniowa  - prezentacja pracy na wybrany temat. 
3. Dyskusja. 
4. Test sprawdzający w formie odpowiedzi zamkniętych z jedną 
poprawną odpowiedzią. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 
6. Konsultacje 
7. Egzamin 

0,8 
 
 

0,2 
 

0,16 
0,04 

 
4,6 

0,16 
0,04 

20 
 
 

5 
 

4 
1 
 

115 
4 
1 

                                                                                               suma 6 150 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Pojęcie prawa oraz koncepcje prawa. 
2. Rodzaje systemów normatywnych. 
3. Prawo jako zjawisko społeczne. Normy społeczne i ich rola w społeczeństwie. 
4. Metody badawcze w prawoznawstwie. 
5. Normy prawne, moralne, obyczajowy i religijne. Normy prawne a moralne. 
6. Pojęcie kultury prawnej. 
7. Prawo w procesie sprawowania władzy. Państwo i naród. Związki państwa i prawa. 
8. Język prawny a prawniczy – porównanie. 
9. Rodzaje norm i przepisów prawnych. 
10. Pojęcie i rodzaje systemów prawa. Zróżnicowanie systemów prawa. 
11. Funkcje prawa. Tworzenie, stosowanie i przestrzeganie prawa.  
12. Wykładnia prawa. Przyczyny dokonywania wykładni prawa. Teorie wykładni prawa.  
13. Stosunki prawne – pojęcie, przedmiot, treść, rodzaje. 
14. Odpowiedzialność prawna. Odpowiedzialność karna i cywilna. 
15. Idea sprawiedliwości i jej znaczenie w procesie stanowienia prawa. 
16. Pojęcie rządów prawa. Gwarancje rządów prawa. 
 
 
 
 

 

 



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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Praca kontrolna   

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

1. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2009.  

2. K. Cebul, R. Zenderowski, Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006; 

3. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005. 



4. E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Elipsa, Warszawa 2006 

5. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003. 

6. S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2008 

7. M. Droba, Podstawy prawa, Plansze Becka, Warszawa 2008. 

8. J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004. 

9. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2002 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Konstytucyjny system organów państwa 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Inne treści nauczania 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu B2 

Liczba punktów ECTS 6 

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 
Przyswojenie przez studentów wiedzy związanej ze strukturą i funkcjonowaniem organów 
państwowych na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: 

  - przyswojenie niezbędnej wiedzy teoretycznej. 

  - zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. 

  - zdobycie umiejętności oceniania zgodności norm prawnych z Konstytucją RP. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawy 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 
K_W06 

podstawowe pojęcia i zasady związane z 
funkcjonowaniem konstytucyjnych organów 
państwowych; 

praca 
kontrolna  W 

K_W03 
K_W05 

mechanizmy społeczne odnoszące się do 
funkcjonowania ogólnie rozumianej administracji; 

praca 
kontrolna  W 

K_W04 najważniejsze regulacje w sterze konstytucyjnych 
organów państwowych; 

praca 
kontrolna  W 

K_W10 płaszczyznę aksjologiczną konstytucyjnych organów 
państwowych i potrafi je odnaleźć w praktyce. 

praca 
kontrolna  W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  
K_U02 
K_U03 

 

praktycznie korzystać z wiedzy dotyczącej 
konstytucyjnych organów państwowych, opisuje 
mechanizmy decyzyjne; 

aktywność na 
zajęciach Ć 

K_U07 wyszukiwać informacji z tekstów źródłowych, 
przepisów Konstytucji RP;  

aktywność na 
zajęciach Ć 

K_U02 
K_U07 

poprawnie interpretować zgromadzone dane. Umie 
pracować w grupie przyjmując na siebie część zadań 
z powierzonego zakresu zadań; 

praca 
kontrolna Ć 

K_U05 
samodzielnego dokształcania się, poszukiwania 
informacji oraz pogłębiania wiedzy pozyskanej w 
toku zajęć 

aktywność na 
zajęciach Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K13 do uczenia się przez całe życie;  
Weryfikacja 

tekstów 
źródłowych 

Ć 

K_K02 pracować samodzielnie przejawiając inicjatywę i 
wykazując się elastycznością; 

Budowanie 
relacji z innymi 

studentami 
Ć 

K_K13 uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i 
umiejętności; 

Weryfikacja 
tekstów 

źródłowych 
Ć 

K_K07 
K_K10 

formułować opinie w ważnych sprawach 
społecznych. 

Podejmowanie 
decyzji w 

ramach pracy 
grupowej 

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. Udział w wykładach i ćwiczeniach.  
2. Samodzielna praca studenta (studiowanie literatury)  
3. Praca własna studenta do wykładu i ćwiczeń  
4. Przygotowanie się do egzaminu 
5. Konsultacje 
6. Egzamin 

1,8 
1,6 

 
1,24 
1,2 

0,08 
0,08 

45 
40 

 
31 
30 
2 
2 

                                                                                               suma 6 150 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Wykłady: 

1. Wprowadzenie do nauki o państwie i organach władzy państwowej. 
2. Konstytucja Rzeczypospolitej – ogólna charakterystyka państwowości. 
3. Sejm i Senat jako organy władzy ustawodawczej. 
4. Organy władzy wykonawczej i administracja rządowa 
5. Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania sądownictwa. 
6. Podstawy prawne i organizacja Trybunału Konstytucyjnego. 
7. Pozycja ustrojowa i organizacja Trybunału Stanu. 
8.  Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 
9. Pozycja ustrojowa, zadania i obowiązki Rzecznika Praw Dziecka. 
10.  Niezależne od rządu organy regulujące (NBP, KRRiT) 
11. Funkcje i zadania Krajowej Rady Sądownictwa. 
12. Zadania i struktura  prokuratury. 

 
Ćwiczenia: 

1. Organizacja wewnętrzna i funkcje parlamentu. 
2. Zgromadzenie Narodowe  - tryb pracy, organizacja wewnętrzna i funkcje 
3. Pozycja ustrojowa, funkcje i zadania Prezydenta RP. 
4. Skład, organizacja oraz tworzenie i dymisja Rady Ministrów. 
5. Sądy powszechne i sądy szczególne 
6. Zadania i sposób zorganizowania Najwyższej Izby Kontroli. 
7. Zadania Rzecznika Praw Obywatelskich i sposób ich realizacji. 
8. Funkcja i zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
9. Ustrój i organy Narodowego Banku Polskiego. 
10. Prawa i obowiązki prokuratorów 
11. Podsumowanie samokształcenia 

 
 
 



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  

8. wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Praca kontrolna   

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

9. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 
2. P. Chmielnicki (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, LexisNexis,  Warszawa 2009. 

3. P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 



4. M. Granat, M. Zubik, Prawo konstytucyjne. Wybór aktów prawnych, LexisNexis, Warszawa 
2009. 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. P. Sarnecki, Polskie prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005. 
2. M. Grzybowski (red.), Prawo konstytucyjne, Temida 2, Białystok 2009. 
3. A. Biłgorajski, Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. 

Objaśnienia, wzory pism, kazusy i pytania, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Makro- i mikroekonomia 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Inne treści nauczania 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu B3 

Liczba punktów ECTS 4 

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 
Wykłady prowadzone w ramach przedmiotu mają na celu zasygnalizowanie i scharakteryzowanie 
podstawowych pojęć dotyczących ekonomii, w zakresie części ogólnej makro i mikroekonomii. 
 
Ćwiczenia prowadzone w ramach przedmiotu „makro i mikroekonomia” mają na celu utrwalenie i 
pogłębienie wiedzy zdobytej przez Studentów na wykładach z tego przedmiotu. Ćwiczenia 
obejmują najważniejsze zagadnienia tzw. części ogólnej ekonomii. Ćwiczenia stwarzają Studentowi 
możliwość nabycia umiejętności sprawnego wykorzystania wiedzy w prowadzeniu ekonomii 
gospodarstwa domowego. Założeniem ćwiczeń jest zapoznanie Studentów z zasadami ekonomii 
oraz wskazanie praktycznych rozwiązań dotyczących stosowania tych zasad w życiu prywatnym i w 
pracy. Studenci zostaną zapoznani z możliwościami, które stwarza współczesna ekonomia dla 
każdego w XXI wieku.   
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowy zasób słownictwa oraz instrumenty stosowania ekonomii, a także zasady logiki, 
omawiane na wcześniejszych przedmiotach. Podstawy ekonomii oraz prawa ekonomiczne jak 
również logika zastosowania wiedzy w praktyce. 
 
 



 

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 podstawowe pojęcia z zakresu makro i 
mikroekonomii Praca kontrolna  

W 

K_W01 prawa ekonomiczne W 
K_W03 
K_W11 

podstawowe zasady gospodarki rynkowej Obserwacja w 
trakcie dyskusji W 

K_W08  
K_W11 

różnice rynkowe i potrafi je odnieść w praktyce Sprawdzenie 
wiedzy na 
zajęciach 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U09 interpretować prawa makro i mikroekonomii Obserwacja w 
trakcie dyskusji Ć 

K_U10 
K_U08 
K_U07 

rozwiązywać problemy ekonomiczne w zakresie 
omawianej tematyki Obserwacja w 

trakcie dyskusji Ć 

K_U07 

ocenić konstrukcje i znaczenie pism 
specjalistycznych dotyczących ekonomii oraz 
ekonomicznych baz danych (również w języku 
obcym) 

Sprawdzenie 
wiedzy na 
zajęciach 

Ć 

K_U09 zauważyć błędy stosowania określonych rozwiązań Weryfikacja 
tekstów 

źródłowych 

Ć 
K_U03 
K_U08 

samodzielnie udowodnić potrzebę zastosowania 
ekonomii w praktyce Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K03 
 

wybierać odpowiednie rozwiązania ekonomiczne i 
dostosowuje je do rzeczywistych problemów 

Weryfikacja 
tekstów 

źródłowych 
Ć 

K_K03 
 

wypowiadać się na temat określonych rozwiązań w 
poszczególnych sprawach z zakresu ekonomii 

Aktywność na 
zajęciach Ć 

K_K01 do rozwiązywania problemów swoich oraz innych Projekt Ć 

K_K04 do rozumienia potrzeb innych Relacje ze 
studentami 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. Metoda nauczania teoretycznego w formie wykładu 
polegającego na przekazaniu studentom informacji z zakresu 
makro i mikroekonomii.  
W trakcie wykładu prowadzący stosuje metody: 

a) wykładu konwencjonalnego – treść przekazywana 
studentom ze skryptu, w formie prezentacji 
multimedialnej Power Point, 

b) wykładu problemowego – zilustrowanie problemu 
naukowego lub praktycznego 

2. W ramach ćwiczeń prowadzone są: 
a) gra symulacyjna dotycząca ekonomii gospodarstwa 
domowego 
b) analiza zestawienia finansowego 
c) analiza wykorzystania możliwości rynkowych w praktyce 
d) rozwiązywanie innych zadań, w tym podawanych przez 
studentów „z  życia” 
3. Duże nastawienie na cel aksjologiczny i pragmatyczny zajęć, 
poprzez zwracanie uwagi na istniejące wartości w ekonomii 
oraz aspekt praktycznego wykorzystania omawianych 
rozwiązań 
4. Samodzielne studiowanie 
5. Przygotowanie do egzaminu  
6. Udział w egzaminie 
7. Konsultacje 

0,4 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,48 
 
 
 
 
 
 
 

0,32 
 
 

1,84 
0,8 

0,08 
0,08 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

46 
20 
2 
2 

                                                                                               suma 4 100 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Wprowadzenie do ekonomii. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. Podział na ekonomię 
pozytywną i normatywną. Prawa ekonomiczne i kategorie ekonomiczne. Metody i narzędzia analizy 
ekonomicznej. Systemy gospodarcze. Geneza i rozwój gospodarki rynkowej. Rynek, popyt, podaż, 
cena. Elastyczność popytu i podaży. Teoria wyboru konsumenta.  
2. Teoria przedsiębiorstwa. Rodzaje marketingów. Koszty produkcji i zysk w przedsiębiorstwie: 
koszty stałe i zmienne, całkowite, przeciętne i krańcowe i ich wzajemne funkcjonowanie zależności, 
zysk, jednostkowy i całkowity, księgowy i ekonomiczny, normalny i nadzwyczajny. Próg rentowności 
przedsiębiorstwa: mierniki płynności finansowej i zyskowności przedsiębiorstwa. 
3. Analiza instrumentów finansowych gospodarstwa domowego. Praktyczne zrozumienie pojęć: 
aktywa, pasywa, dochód, koszty, dochód pasywny, dochód aktywny.  
4. Makroekonomiczne zagadnienia ekonomii. Główne szkoły makroekonomii, systemy 
ekonomiczne. Główne problemy ekonomiczne: inflacja, bezrobocie, interwencjonizm państwowy. 
Dochód narodowy: mierniki dochodu narodowego, produkt krajowy brutto a dochód narodowy, 
składniki popytu globalnego. 



5. Sytuacja na rynku globalnym i krajowym zobrazowana przez mierniki makroekonomiczne.  
6. Pieniądz i współczesny system bankowy: historia pieniądza, inflacja, wpływ inflacji na 
oszczędzanie, utrata siły nabywczej, produkcja pieniędzy, obracanie pieniędzmi, pożyczanie 
pieniędzy, spłata zadłużenia, denominacja. 
7. Złote zasady gospodarowania majątkiem. Praktyczne i skuteczne metody budowania i 
zabezpieczania majątku. 
8. Gra symulacyjna dotycząca gospodarstwa domowego. Sprawdzenie umiejętności i kreatywności 
praktycznego wykorzystania wiedzy studentów nabytej na wykładach i ćwiczeniach 
 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Praca kontrolna   

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  
3. Projekt 

 



8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

1. Begg D., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003 
2. Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003 
3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 2006 
4. Grabowski T., Podstawy teorii ekonomii (mikro- i makroekonomii), Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2000 
5. Marciniak S., Makro i mikroekonomia – podstawowe problemy, PWN Warszawa 2005 
6. Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i praktyka, PWN, Warszawa 

2002 
7. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002 
8. Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005 

 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy statystyki z demografią 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Inne treści nauczania 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów IV 

Kod przedmiotu B4 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenia 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr P. Kozielski 

Prowadzący zajęcia dr P. Kozielski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie z podstawami teoretycznymi statystyki i demografii. Poznanie podstawowych miar 
statystycznych stosowanych do opisu próby oraz badania współzależności cech. Poznanie metod 
prezentacji danych.  Praktyczne zastosowanie narzędzi statystycznych do analizy danych 
ekonomicznych pochodzących z urzędów administracji samorządowej, badań społecznych i 
demograficznych. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Umiejętność wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.  
Technologia informacyjna, Informatyka w 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_W01 

 
podstawowe pojęcia statystyczne i etapy badania 
statystycznego. 

Zaliczenie 
ustne W 

K_W01 
K_W05 

podstawowe miary statystyczne oraz badania 
współzależności cech. 

Zaliczenie 
ustne W 

K_W05 
K_W03 

podstawowe pojęcia demograficzne, teorie i 
wskaźniki demograficzne. 

Dyskusja  
Zaliczenie 

ustne 
W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  
K_U07 
K_U09 

 

stosować podstawowe narzędzia statystyczne w 
analizie przykładowych danych. Dyskusja Ć 

K_U07 
K_U09 

 

interpretować uzyskane wyniki analizy 
statystycznej. 

Praktyczne 
sprawdzenie 

poprzez 
wykonywanie 

zadań na 
ćwiczeniach w 

małych grupach 
oraz 

samodzielna 
praca studentów 

w domu. 

Ć 

K_U04 
K_U13 

 

prezentować otrzymane wyniki w postaci tabel i 
wykresów. 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  
K_K04 
K_K09 

współpracować w niewielkim zespole i budować w 
nim właściwe relacje. 

Praktyczne 
sprawdzenie 

poprzez 
wykonywanie 

zadań na 
ćwiczeniach 

w małych 
grupach oraz 
samodzielna 

praca 
studentów w 

domu. 

Ć 

K_K08  
K_K09 

podejmować działania pozwalające na wspólną, 
zespołową realizację celów związanych z analizą i 
prezentacją wyników badań. 

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.Wykłady. 
2.Ćwiczenia w pracowni komputerowej. 
3.Indywidualne wykonanie zadań przez studentów. 
4.Konsultacje. 
5.Praca własna studenta – przygotowanie do ćwiczeń. 
6. Zaliczenie. 

0,4 
0,36 
0,8 
0,2 

1,16 
0,08 

10 
9 

20 
5 

29 
2 

                                                                                               suma 3 75 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Wykłady 
Podstawowe pojęcia statystyczne. Metody badań statystycznych. Metody prezentacji danych 
statystycznych (tabelaryczne i graficzne). Podstawowe miary statystyczne (średnie: średnia, 
dominanta, kwantyle; zmienności: wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności) 
oraz ich znaczenie i interpretacja. Metody analizy współzależności dwóch cech (korelacja liniowa 
Pearsona, współczynnik korelacji rangowowej Spearmana, test Chi-kwadrat). Podstawowe pojęcia i 
rozwój teorii demografii na przestrzeni dziejów. Źródła i zakres informacji demograficznej. Metody 
analizy demograficznej. Wskaźniki demograficzne. Teoria przejścia demograficznego. Struktura 
ludności w Polsce i na świecie w różnym ujęciu. Liczba i rozmieszczenie ludności. Ruch naturalny i 
wędrówkowy ludności. Miary reprodukcji ludności. Prognozy demograficzne.  
Ćwiczenia 
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w analizie statystycznej. Obliczanie miar statystycznych i ich 
interpretacja – miary średnie, miary zmienności. Obliczanie korelacji i regresji między zmiennymi – 
korelacja liniowa Pearsona, korelacja rangowa Spearmana, test Chi-kwadrat. Prezentacja 
uzyskanych wyników w tabelach i na wykresach. Prognozowanie oparte o uzyskane równania 
regresji.  
 
 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły zaliczeniowe  
2. Treść pytań z oceną 

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Treść pytań z oceną 

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

1. Augustyniak H. (2003). Statystyka opisowa z elementami demografii. Wydanie III. Wyd. Ars 
boni et aequi. Poznań. 

2. Sigma kwadrat. Czwarty Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny. Materiały 
dydaktyczne. http://sigma.wszia.edu.pl/materialy-dydaktyczne/  

3. H. Kossyk-Rokicka, Statystyka nie jest trudna, Warszawa 2001 
 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo karne i prawo wykroczeń 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Inne treści nauczania 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów IV 

Kod przedmiotu B5 

Liczba punktów ECTS 5 

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 
Celem jest zaprezentowanie i przybliżenie zagadnień obejmujących prawo karne i prawo wykroczeń 
z równoznacznym położeniem nacisku na wypracowanie przez studentów umiejętności 
wykorzystania wiedzy teoretycznej przy rozwiązywaniu problemów prawnych w praktyce. Głównym 
założeniem przedmiotu jest ukazanie studentom prawniczego sposobu rozumowania i ułatwiania 
zrozumienia zagadnień z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń - zainteresowanie 
przedmiotem. 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Brak 
 

 

 

 



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 i zasady rządzące prawem 
karnym i prawem wykroczeń. 

Egzamin 
pisemny W 

K_W02 zakres obowiązywania oraz hierarchię źródeł prawa 
karnego i prawa wykroczeń, 

Egzamin 
pisemny W 

K_W03 zna podmioty prawa karnego i prawa wykroczeń Egzamin 
pisemny W 

K_W03 
K_W04 

regulacje prawa karnego i prawa wykroczeń, Egzamin 
pisemny W 

K_W10 płaszczyznę aksjologiczną prawa karnego i prawa 
wykroczeń i potrafi ją odnaleźć w praktyce. 

Egzamin 
pisemny W 

W zakresie umiejętności student potrafi:  

K_U02 
K_U07 

analizować i określić wzajemne relacje między 
podmiotami prawa karnego i prawa wykroczeń, 

Egzamin 
pisemny, 

interpretacja 
tekstów 

źródłowych 

Ć 

K_U03 
K_U11 

interpretować poprawnie normy z zakresu prawa 
karnego i prawa wykroczeń, 

Egzamin 
pisemny, 

interpretacja 
tekstów 

źródłowych 

Ć 

K_U11 

rozwiązywać problemy interpretacyjne w zakresie 
prawa karnego i prawa wykroczeń, 

Ocena 
wynikająca z 
obserwacji w 
trakcie zajęć 

Ć 

K_W11 

przedstawić zasady obowiązywania norm prawa 
karnego i prawa wykroczeń w polskim systemie 
prawnym. 

Ocena 
wynikająca z 
obserwacji w 
trakcie zajęć 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów:  

K_K13 
K_K10 

do stałego dokształcania się i aktualizacji wiedzy, Obserwacja 
podczas 
ćwiczeń 

Ć 

K_K02 
 

do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w 
pracy zawodowej, 

Relacje z 
innymi 

studentami 
Ć 

K_K02 
K_K06 

budować płaszczyznę aksjologiczną w życiu Relacje z 
innymi 

studentami 
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. Wykłady 
2. Prezentacja multimedialna, ustna 
3. Konsultacje 
4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
5. Egzamin 

0,64 
0,16 
0,16 
3,96 
0,08 

16 
4 
4 

100 
1 

                                                                                               suma 5 125 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Pojęcie prawa karnego i prawa wykroczeń. 
2. Funkcje i miejsce prawa karnego i prawa wykroczeń w systemie obowiązującego prawa. 
3. Źródła i zasady stosowania prawa karnego i prawa wykroczeń. 
4. Pojęcie i struktura wykroczenia. 
5. Przedmiot i podmiot wykroczenia. 
6. Formy popełnienia wykroczenia. 
7. Kary i środki karne. 
8. Zasady wymiaru kary i środków karnych. 
9. Zbieg znamiona przestępstwa i wykroczenia. 
10. Zasady postępowania w sprawach o wykroczenia. 
11. Zasady postępowania w sprawach karnych. 
12. Dowody i środki przymusu procesowego. 
13. Postępowanie w sądzie I instancji. 
14. Postępowanie odwoławcze. 
15. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 

 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły zaliczeniowe  
2. Oceniony egzamin pisemny 

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace pisemne  

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), C. H. Beck 2008. 
A. Marek, Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck 2008. 
L. Gardocki, Prawo karne, C. H. Beck 2009. 
T. Bojarski, Polskie prawo karne, Warszawa 2012 
T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2012 

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Fundusze UE 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Inne treści nauczania 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów V 

Kod przedmiotu B6 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr P. Kozielski 

Prowadzący zajęcia dr P. Kozielski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem przedmiotu jest zapoznanie z głównymi zasadami wdrażania funduszy Unii Europejskiej w 
Polsce oraz głównymi programami współfinansowanymi ze środków UE w latach 2014-20. 
Przekazanie praktycznych umiejętności poszukiwania informacji nt. możliwości pozyskania 
dofinansowania dla głównych rodzajów beneficjentów (jednostek samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych). 
Założeniem jest praktyczne rozwijanie umiejętności tworzenia dokumentacji aplikacyjnej i 
rozliczeniowej. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowa wiedza nt. zasad dot. finansów publicznych, funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych oraz funkcjonowania JST, z zakresu przedmiotów Finanse publiczne i prawo 
finansowe, Prawo gospodarcze oraz Ustrój 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_W02 
K_W04 

podstawowe pojęcia z zakresu problematyki 
związanej funduszami UE, a w szczególności z ich 
wykorzystaniem w Polsce. 

Test wyboru  

W 

K_W02 
K_W03 

genezę i główne cele funduszy UE, a także 
mechanizmy ich wykorzystania w gospodarkach 
krajów UE, za szczególnym uwzględnieniem Polski. 

W 

K_W11 
K_W07 

kluczowe kwestie związane z celami i 
wykorzystaniem środków UE w Polsce, w 
odniesieniu do głównych grup beneficjentów. 

W 

K_W03 
K_W11 
K_W07 

 

programy, mechanizmy i instytucje związane z 
wykorzystaniem środków UE, w szczególności w 
Polsce. W 

K_W11 
K_W07 

 

programy pomocowe funkcjonujące w Polsce inne 
niż finansowane ze środków UE (tj. fundusze EFTA), 
oraz ich genezę i główne zasady. 

Aktywność na 
zajęciach W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U03 
K_U07 

wyszukiwać informacje nt. programów 
pomocowych finansowanych ze środków UE, 
przeznaczonych na różnego rodzaju projekty. 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach 

Ć 

K_U01 
K_U03 

 

odróżnić akty prawne związane z funduszami UE, 
obowiązujące na różnych „poziomach” 
implementacji tych środków. Potrafi identyfikować 
w szczególności akty prawne istotne z perspektywy 
potencjalnego beneficjenta. 

Egzamin ustny Ć 

K_U06 
K_U07 

 
 

wyszukiwać oraz czytać ze zrozumieniem tekst 
dokumentacji konkursowych programów 
współfinansowanych ze środków UE. Potrafi 
identyfikować zapisy o kluczowym znaczeniu. 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach. 

Ć 

K_U08 
K_U12 
K_U13 

sformułować i skierować do właściwych adresatów 
zapytania dotyczące szczegółowych warunków i 
zasad wykorzystania funduszy UE w ramach danego 
programu. 

Ć 

K_U06 
K_U13 

stworzyć prostą dokumentację aplikacyjną / 
rozliczeniową / ewaluacyjną, zainicjować pracę nad 
bardziej złożoną dokumentacją oraz sformułować 
oczekiwania dot. ew. opracowania takiej 
dokumentacji przez ekspertów zewnętrznych (wraz 
z oceną przygotowanej w ten sposób dokumentacji). 

Ć 



 prowadzić działania promocyjne związane z 
wykorzystaniem środków UE.   

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K03 
 

twórczej analizy nowych sytuacji i problemów 
student formułuje propozycje praktycznych 
rozwiązań. 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach 

Ć 

K_K04 
 

zaangażowanego wykorzystania wiedzy i 
umiejętności z zakresu funduszy UE w życiu 
zawodowym. 

Ć 

K_K13 
 

aktualizować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę 
i umiejętności. Ć 

K_K05 
K_K03 

 

formułować i prezentować konstruktywne opinie w 
zakresie środków UE. Weryfikuje i krytycznie 
analizuje wymogi aplikacyjne w programach 
pomocowych. 

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 

 
Metoda nauczania teoretyczno-praktycznego, w formie ćwiczeń z 
elementami wykładu polegającego na przekazaniu studentom 
informacji z zakresu funduszy UE. W ramach zajęć prowadzący 
zastosuje metody: 
 
— elementy tradycyjnego wykładu - treści przekazywane studentom 
przy wsparciu technik wizualnych (prezentacja w programie 
PowerPoint) i wykorzystaniu elementów graficznych. 
 
- elementy wykładu problemowego wraz z dyskusją - w oparciu o 
przedstawione konstrukcje teoretyczne, dyskusja nt. aspektów 
praktycznych i studia przypadków, 
 
- ćwiczenia w zakresie wyszukiwania, czytania, interpretowania 
zapisów aktów prawnych związanych z funduszami UE, dyskusja nt. 
możliwości wykorzystania funduszy i skutków tego procesu na 
poziomie gospodarki kraju, firmy, JST, organizacji pozarządowej. 
Materiały z zajęć są udostępniane studentom. 
 
Duże ukierunkowanie na cele poznawczy i pragmatyczny, zwracanie 
uwagi na aspekt praktycznego wykorzystania omawianych rozwiązań 
 
Praca samodzielna studentów polegająca na analizie i próbie oceny 
implikacji wybranych regulacji związanych z tematyką 
zajęć. 
 
Zajęcia każdorazowo zakończone szerszą dyskusją inicjowaną i 
kierowaną przez prowadzącego, koncentrująca się wokół 
problematyki omawianej na danych zajęciach. 
 

 
 
 
 
 

0,24 
 
 
 

0,16 
 
 
 

0,32 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,16 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 
 
 
 
 
 



Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu ustnego. Dopuszczenie 
do egzaminu na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. 

 
Konsultacje 
Egzamin  

 
 
 

0,08 
0,04 

 
 
 

2 
1 

                                                                                               suma 4 100 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Tematyka poszczególnych zajęć: 
1. Polityka spójności Unii Europejskiej (wykład 2 godz.) 
2. Fundusze UE w Polsce w perspektywach finansowych 2007-13 i 2014-20 (wykład 2 godz.) 
3. Szczegółowa analiza wybranego programu na lata 2014-20 (wykład 1 godz., ćwiczenia 3 
godz.) 
4. Aplikowanie o dofinansowanie projektów - aspekty teoretyczne i praktyczne (wykład 1 
godz., ćwiczenia 3 godz.) 
5. Realizacja i rozliczanie projektów - aspekty teoretyczne i praktyczne (wykład 1 godz., 
ćwiczenia 3 godz.) 
6. Promocja i ewaluacja projektów (wykład 1 godz., ćwiczenia 1 godz.) 
7. Fundusze pomocowe krajów EFTA (wykład 1 godz.) 
8. Podsumowanie materiału i egzamin (wykład 1 godz.) 
 
Łącznie: wykład 10 godz., ćwiczenia 10 godz. 
 
 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Test wyboru  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Obserwacja w trakcie dyskusji i 
aktywność na zajęciach 

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
 

1. Tkaczyński J., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, 
Warszawa 2012. 

2. Kasprzak R., Fundusze Unijne, Gliwice 2009 
3. Kędziora H., Wyodrębniona ewidencja księgowa środków unijnych z wzorcowym 

planem kont, Gdańsk 2007 
4.  Ciamaga L., (i in.), Unia Europejska, Warszawa 1998. 

 
Witryny internetowe: 

□ Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
□ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP - www.mir.gov.pl 
□ Portal EuroFundsNews - www.eurofundsnews.eu 
□ witryny programów i instytucji wdrażających fundusze UE w Polsce, np.: 

• www.mazovia.eu 
• www.parp.gov.pl 
• www.arimr.gov.pl 
• www.eog.gov.pl 



 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy psychologii 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Inne treści nauczania 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu B7 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu  dr A. Gorący 

Prowadzący zajęcia  dr A. Gorący 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami psychologii; mechanizmami 
zachowania i działania człowieka. Kształtowanie motywacji do autentycznego zainteresowania 
wiedza psychologiczną oraz umiejętnego jej wykorzystania w aktywności zawodowej. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Powinien mieć podstawowe wiadomości z nauki o człowieku ze szkoły średniej. 
 
 

 

 

 

 

 



 

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_W05 

 

terminologię przedmiotu obejmującą m. in. procesy 
poznawcze: spostrzeganie, myślenie, uczenie się, 
emocje i motywacje w procesach regulacji 
zachowania, strukturę osobowości 

Zaliczenie 
ustne W 

K_W05 
 

procesy psychiczne, mechanizmy motywacji do 
działania 

Zaliczenie 
ustne W 

K_W01 możliwości praktycznego zastosowania wiedzy w 
zakresie procesów psychicznych 

Zaliczenie 
ustne W 

K_W05 
metody i procedury badawcze oraz techniki i 
narzędzia pozyskiwania danych właściwe dla 
dyscypliny naukowej 

Zaliczenie 
ustne W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U04 
K_U07 

analizować, oceniać i wykorzystywać różne źródła 
informacji naukowej 

Prezentacja 
multimedialna Ć 

K_U14 dyskutować i rozwiązywać zadania  Dyskusja Ć 

K_U01 
K_U07 
K_U10 

sprawdzać dotychczasowe procedury, tworzyć i 
wdrażać nowe projekty 

Aktywne i 
twórcze 

uczestnictwo w 
zajęciach 

Ć 

K_U05 
K_U06 
K_U10 

kontrolować zachowania własne, wpływać na 
oczekiwane postawy i nastawienia innych Dyskusja Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K05 prezentować efekty swojej pracy Dyskusja Ć 
K_K07 podejmować optymalne decyzje Dyskusja Ć 
K_K04 
K_K08  

współdziałać z grupą i utrzymuje dobre społeczne Postawa 
wobec innych Ć 

K_K04 Aktywizować do działania, obiektywnie ocenia innych Dyskusja 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. Udział w wykładach 0,40 10 



2. Udział w ćwiczeniach  
3. Wykonanie projektu i prezentacja multimedialna 
4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
5. Przygotowanie do zaliczenia 
6. Zaliczenie 
7. Konsultacje 

0,36 
0,60 
0,72 
0,80 
0,04 
0,08 

9 
15 
18 
20 
1 
2 

                                                                                               suma 3 75 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Wykłady: 
 

1. Przedmiot psychologii: główne kierunki i działy psychologii, funkcje psychiki, relacje 
człowieka ze światem zewnętrznym. 

2. Myślenie i poznanie społeczne: myślenie abstrakcyjne, konkretne, twórcze, mechanizmy 
poznania społecznego. 

3. Uczucia i motywacje: pojęcie i rodzaje uczuć, symptomy uczuć, uczucia wyższe, uczucia jako 
czynnik motywacyjny działania / Prawo Yerkesa - Dodsona /.  

4. Osobowość: koncepcje osobowości, struktura, zasady jej poznawania.  
5. Zaburzenia psychiczne: anomalie psychiczne ( oligofrenia, psychopatie); stany chorobowe 

(nerwice i psychozy).  
6. Reguły zdrowia psychicznego. 
7. Człowiek w grupie: pojęcie i zasady funkcjonowania grupy . mechanizmy wewnątrzgrupowe. 

 
Ćwiczenia: 
 

1. Wrażeniowo- spostrzeżeniowe odzwierciedlanie rzeczywistości: pojęcie wrażliwości 
zmysłowej, funkcje receptorów, znaczenie wrażeń i spostrzeżeń. 

2. Wyobraźnia: istota wyobraźni, związek wyobraźni z procesami spostrzegania, rola 
wyobraźni w działaniu człowieka. 

3. Pamięć i uczenie się; definicje pamięci, procesy pamięciowe, zasady i prawa uczenia się  
4. Uwaga: pojęcie i rodzaje uwagi, właściwości uwagi, sposoby pobudzania i doskonalenia 

uwagi.  
5. Leki i stresy: pojęcie, skutki, radzenie sobie ze stresem.  
6. Agresja i przemoc w życiu społecznym: czym jest agresja i przemoc?, uwarunkowania oraz 

przejawy agresji, metody wygaszania agresji. 
 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne   1. Protokoły zaliczeniowe 

2. Praca kontrolna 
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

 E. Aronson, Człowiek- istota społeczna, Warszawa 2001. 
 A. Klawiter red., Formy aktywności umysłowej, Warszawa 2008. 
 J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1998. 
 G. Nierenberg, Sztuka kreatywnego myślenia, Warszawa 2000. 
 M. Przetacznik-Gierowska (red.),Psychologia rozwoju człowieka- zagadnienia ogólne, t.1, 

PWN, Warszawa 2000. 
 A. Sperling, Psychologia, Poznań 1995. 
 J. Strelau, Psychologia tom I-III, Warszawa 2007. 
 J. Terelak, Psychologia menedżera, Warszawa 1999. 
 C. Tavris, C. Wade, Psychologia, Poznań 1995 

 
 



 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Logika prawnicza 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Inne treści nauczania 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów I 

Kod przedmiotu B8 

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 
Celem zajęć jest przekazanie studentowi elementarnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie 
jasnego i konsekwentnego formułowania myśli, poprawnego rozumowania, argumentowania i 
stosowania zabiegów metodologicznych. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Brak. 
 

 

 

 

 



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_W05 

 

pojęcie „logiki”, przedmiot i cele nauczania logiki 
oraz jej podziały. 

praca 
zaliczeniowa  

W 

K_W01 
K_W05 

pojęcie znaku i języka. W 

K_W01 
K_W05 

 

jakie są podziały języków i stopnie języka, rozumie 
występowanie wieloznaczności w języku. W 

K_W01 
 

logiczną teorię zdań, podziały zdań oraz kategorie 
syntaktyczne. W 

K_W01 
 

czym jest nazwa, jakie są podziały nazw i supozycje 
nazwy. W 

K_W05 na czym polega uzasadnianie twierdzeń 
bezpośrednie i pośrednie. W 

K_W01 
K_W05 

czym jest wnioskowanie prawnicze, jego rodzaje i 
podziały. W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U04 
K_U08 

poprawnie stosować wnioskowanie prawnicze 
unikając podstawowych błędów. 

aktywność na 
zajęciach 

Ć 

K_U03 właściwie zadawać pytania uwzględniając jego 
główne założenia. Ć 

K_U07 wybrać właściwe rozwiązania i dostosować je do 
realnych problemów. Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K03 

do formułowania opinii i sądów o kwestiach 
dotyczących podstawowych zagadnień 
administracyjnych 

Podejmowanie 
decyzji w 

ramach pracy 
grupowej 

Ć 

K_K13 

dostrzegać potrzebę ciągłego kształcenia, 
pogłębiania swoich umiejętności oraz potrafi 
uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

Weryfikacja 
tekstów 

źródłowych 
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.Metoda nauczania teoretycznego w formie wykładu 
polegającego na przekazaniu studentom informacji z zakresu 
logiki prawniczej. 
2.Samodzielna praca studentów – przygotowanie referatu 
3. Praca w zespołach – zagadnienia dotyczące wnioskowań 
logicznych, uzasadniania twierdzeń, stosowania chwytów 
erystycznych 
4. Dyskusja 
5. Zaliczenie  
6. Konsultacje 

0,16 
 
 

1,32 
 

0,2 
 

0,2 
0,04 
0,08 

4 
 
 

33 
 

5 
 

5 
1 
2 

                                                                                               suma 2 50 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Historia logiki. Dzieje terminu „logika” 
2. Przedmiot nauki o logice. Cele nauczania logiki. 
3. Podział logiki. Metodologia nauk. 
4. Pojęcie języka. Znak. Podział języków i stopnie języka. 
5. Język prawny a prawniczy. 
6. Wieloznaczność w języku. Rodzaje wieloznaczności. 
7. Logiczna teoria zdań. Podział zdań. 
8. Logiczna teoria zdań. Nazwa. Supozycje nazwy. Treść nazwy. Podziały nazw. 
9. Logiczna teoria definicji. Podział definicji. Błędy w definiowaniu. 
10. Uzasadnianie twierdzeń. 
11. Wnioskowanie prawnicze. 
12. Erystyka. Kryteria poprawności dyskusji. 
13. Sofizmaty. 

 
 
 

 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły zaliczeniowe  
2. Praca kontrolna   

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
1 .S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2008. 

2.Barbara Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa, PWN 1988. 

3.Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa PWN 2005. 

4.Mieczysław Omyła, Zarys logiki, Warszawa, WSiP 1995. 

5.Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz, Logika, C.H Beck, Warszawa 2006. 

6. Tadeusz Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1974 
 
 



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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia polityczna 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Inne treści nauczania 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu B9 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenia 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr J. Kraszewska 

Prowadzący zajęcia dr J. Kraszewska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Poznanie poszczególnych koncepcji filozofii polityki zgodnie z historycznym porządkiem. 
Omówienie wybranych idei politycznych.  
Poznanie związków i relacji między dyscyplinami nauk humanistycznych. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Student powinien wykazywać się wiedzą, na poziomie wyksztalcenia średniego, z obszaru nauk 
humanistycznych 
 

 

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 omówione terminy i pojęcia z zakresu filozofii 
politycznej. sprawdzian 

ustny 
wiadomości 

W 

K_W01 historię dyscypliny W 
K_W05 
K_W01 

podstawowe teorie i koncepcje  W 

K_W05 wybraną literaturę przedmiotu                            prezentacja 
multimedialna W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U04 
K_U09 

podjąć refleksję nad myślą polityczną Udział w 
dyskusji Ć 

K_U04 
K_U09 

interpretować teksty Udział w 
dyskusji Ć 

K_U08 zastosować zdobytą wiedzę w praktyce – odnieść ją 
do sytuacji społecznych 

prezentacja 
multimedialna Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

    K_K11 
być świadomym uczestnikiem społeczeństwa 
obywatelskiego 

Udział w 
dyskusji Ć 

K_K13 rozumie konieczność samokształcenia  Udział w 
dyskusji Ć 

K_K11 
K_K06 

wykazywać wrażliwość na różne aspekty i elementy  
życia społecznego 

Udział w 
dyskusji Ć 

K_K03 do bycia krytycznym Relacje w 
grupie Ć 

K_K02 postępowania zgodnie z przyjętymi normami 
etycznymi. 

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  
2. Dyskusja  
3. Analiza i interpretacja teksu 
4. Prezentacja multimedialna 
5. Zaliczenie 
6. Konsultacje 

0,16 
0,16 
3,52 
0,08 
0,04 
0,04 

4 
4 
88 
2 
1 
1 

                                                                                               suma 4 100 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 



5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Czym jest filozofia polityki? 
2. Klasyczna filozofia polityki. 
3. Nowożytna myśl społeczna. 
4. Prawo naturalne 
5. Konserwatyzm 
6. Liberalizm 
7. Ład społeczny 

 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły zaliczeniowe  
  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  



 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

 M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 1999 
 N. Machiavelli, Książe, Rady udzielane władcy przez przebiegłego polityka, 

Warszawa 1987 
 R. Popkin, Filozofia, Poznań 1994 
 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 2001 

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Inne treści nauczania 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów V, VI 

Kod przedmiotu B10 

Liczba punktów ECTS 5 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 
Ćwiczenia: zaliczenie  

Koordynator przedmiotu dr hab. Lech Królikowski 

Prowadzący zajęcia dr hab. Lech Królikowski, dr M. Pytlak  

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
wymogami obowiązującymi przy realizacji pracy dyplomowej, ukierunkowanie studenta w zakresie 
tworzenia własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy 
dyplomowej 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Ogólne rozeznanie w problematyce badawczej w obszarze administracji. Świadomość własnych 
zainteresowań poznawczych. 
 
 

 

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 problematykę badawczą w zakresie dyscypliny 
naukowej związanej z podjętym obszarem badań 

Dyskusja: 
aktywność, 

wnioskowanie 

Ć 

K_W05 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_U04 
K_U07 
K_U13 

przygotować pisemne opracowania w oparciu o 
dane źródłowe i badania własne 

prezentacji 
fragmentów 

pracy 
dyplomowej, 

dyskusja 

Ć 

K_U07 
K_U09 

interpretować dane liczbowe związane z podjętym 
kierunkiem badań 

Ć 

K_U04 
K_U07 
K_U13 
K_U14 

prezentować w formie ustnej lub multimedialnej 
wyników własnych badań i przemyśleń 

Ć 

K_U07 określić zakres zadań i celów, które mają posłużyć 
realizacji przyjętego zakresu tematyki badań 

Ć 

K_U08 
 

rozwiązywać podstawowe problemy badawcze i 
organizacyjne związane z przygotowaniem pracy 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K12 
 

do wykonywania swoich zadań niezawodnie i 
punktualnie oraz jest odpowiedzialny za swoje 
działania   

prezentacji 
fragmentów 

pracy 
dyplomowej 

Ć 

K_K05 
 

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  - prezentacja treści programowych w formie 
wykładu  przez prowadzącego zajęcia 
2. Wykonanie prezentacji pracy i jej zaprezentowanie podczas 
seminarium przez studentów. 
3. Przygotowanie prezentacji pracy 
4. Konsultacje 

0,2 
 

0,6 
 

3,48 
0,72 

5 
 

15 
 

87 
18 

                                                                                               suma 5 125 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             



 

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 
dyplomowej. 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. Praca dyplomowa  
2. Protokół zaliczeniowy 
 
 

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 
5. Prezentacje  multimedialne prowadzącego zajęcia dostępne dla studentów 

 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Inne treści nauczania 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów V i VI 

Kod przedmiotu B11 

Liczba punktów ECTS 9 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 
Ćwiczenia: zaliczenie  

Koordynator przedmiotu Mgr M. Baecker 

Prowadzący zajęcia Promotor pracy dyplomowej studenta 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Nadrzędnym celem kształcenia jest przygotowanie pracy dyplomowej. 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. Przygotowanie pracy dyplomowej; 
Ochrona praw autorskich. Ponadto celem zajęć jest merytoryczne wsparcie studenta w 
przygotowaniu pracy dyplomowej i przygotowaniu do egzaminu dyplomowego.  
 
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 zna i rozumie: 
K_W05 
K_W12 
K_W01 

podstawowe formy opracowań naukowych, znaczenie 
porządkowania zebranego materiału, statystycznego 
opracowania wyników oraz ochrony praw autorskich. 

Dyskusja: 
aktywność, 

wnioskowanie 

Ć 

K_W05 
K_W01 

przebieg egzaminu dyplomowego Ć 

K_W01 
K_W05 

metody i narzędzia opisu do pogłębionej analizy 
procesów w administracji 

Ć 

K_W12 
K_W01 
K_W05 

metody przygotowania pracy dyplomowej spełniającej 
standardy przyjęte w Uczelni 

Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U13 
K_U14 

 

redagować maszynopis, opracowywać przypisy i 
piśmiennictwo, używać znaków korektorskich 
stosowanych przy poprawianiu pracy. 

prezentacji 
fragmentów 

pracy 
dyplomowej, 

dyskusja 

Ć 

K_U03 
 

definiować pojęcia i wyjaśnienia terminologiczne, potrafi 
dokonać doboru zmiennych i wskaźników. 

Ć 

K_U04 
 

prezentować problem opisany w pracy dyplomowej Ć 

K_U03 
 

wykorzystywać wiedzę z zakresu administracji do 
rozwiązania problemu badawczego postawionego w 
pracy dyplomowej 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K03 
K_K06 

dyskutować i dzielić się wynikami swoich 
eksperymentów i przedstawiać problemy związane z 
prowadzeniem badań. 

Relacje ze 
studentami 

Ć 

K_K03 
samodzielnie pracować nad rozwiązaniem problemu 
badawczego 

Postawa 
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. 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 

 
2 

1,8 
3,6 

 
0,8 

10 
10 

 
50 
45 
90 

 
20 

                                                                                               suma 9 225 



(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
Metody, techniki i narzędzia badań, czas, miejsce i zakres badań; dobór próby, przeprowadzenie 
badań. 
Zasady opracowywania zebranego materiału 
Istota definiowania pojęć i wyjaśnienia terminologiczne, dobór zmiennych i wskaźników. 
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. Ochrona praw autorskich. 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: 

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: B12 - Wychowanie fizyczne 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Inne treści nauczania 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów V 

Kod przedmiotu B12 

Liczba punktów ECTS 1 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie  

Koordynator przedmiotu dr R. Regini 

Prowadzący zajęcia dr R. Regini 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Podniesienie poziomu sprawności fizycznej i wydolności. Zapoznanie z podstawowymi formami 
rekreacyjnej aktywności ruchowej. Kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi fizycznemu 
człowieka w trosce o własne zdrowie 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz podstawowy poziom sprawności fizycznej pozwalający na 
udział w zajęciach ruchowych. 
 

 

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

 

Odniesienie 
do 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

Forma 
realizacji zajęć 



kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

dydaktycznych 
(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 

K_W01 przepisy i zasady wybranych gier zespołowych Aktywność na 
ćwiczeniach Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_K03 

samodzielnie planować i prowadzić rozgrzewkę oraz 
organizować i sędziować zajęcia z wybranych 
dyscyplin sportowych 

Umiejętność 
organizacji i 
sędziowania 
gier i zabaw 
zespołowych 

Ć 

K_K03 
K_U07 

oceniać poziom sprawności za pomocą 
wykonywanych testów sprawności Przykładowe 

zajęcia   

Ć 

K_K03 wykorzystywać w praktyce ćwiczenia fizyczne, 
mające wpływ na motorykę organizmu. Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K13 

wykazać rolę ruchu i ćwiczeń fizycznych w dbaniu o 
własne zdrowie 

Aktywne i 
świadome 

uczestnictwo 
w zajęciach 

Ć 

K_K02 
współpracować w zespole stosując zasady „fair 
play” 

Relacje i 
współdziałanie 

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. Ćwiczenia (pokaz, objaśnienie zasad, korekty błędów) 
2. Praca w grupach (rozgrzewka, prowadzenie gier, 

sędziowanie) 
3. Analiza tekstów źródłowych, przygotowanie do zajęć 

0,4 
0,4 

 
0,2 

 

10 
10 

 
5 

 
                                                                                               suma 1 25 

 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z obiektów, przyrządów i środowisk związanych 
z uprawianiem różnych dyscyplin sportu. Zapoznanie z regulaminem obiektu. Organizacja, 
higiena i porządek pracy. 



2. Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała z wykorzystaniem przyrządów i przyborów. 
3. Ćwiczenia porządkowe; ćwiczenia biegowo-skocznościowe; ćwiczenia w biegu i w marszu, 

bieg ciągły przeplatywany odcinkami marszu; bieg ciągły ze zmianą tempa 
4. Gry i zabawy ruchowe w tym różne formy wyścigów z wykorzystaniem sprzętu sportowego. 
5. Polskie gry drużynowe 
6. Koszykówka 
7. Koszykówka uliczna 
8. Unihokej 
9. Działania wychowawcze: 

             a)kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, 
             b)kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, 
             c)zdrowa rywalizacja sportowa, 
             d)tworzenie korzystnych postaw, wdrażanie do kulturalnego dopingu, 
             e)stosowanie zasad „fair-play”- umiejętność poszanowania przeciwnika, 
             f)współpraca studentów w organizacji zawodów sportowych, 
 
 
 
 

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. 

 
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

1. Janikowska – Siatka M., Skrętowicz E., Szymańska E. Zabawy i gry ruchowe na lekcjach 
wychowania fizycznego i festynach rekreacyjno – sportowych. WSiP. Warszawa 1999 

2. Rzepa T. Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych 
ucznia. AWF Wrocław 1999 

3. M. Bondarowicz, T. Staniszewski „Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych”, 
Warszawa 2008 

4. T. Dudziński „Nauczanie podstaw techniki i taktyki koszykówki” Poznań 2002 
5. T. Huciński i in. „Vademecum koszykówki”, Warszawa 1996 
6. A. Bator, A. Buła, L. Stanek „Popularne gry rekreacyjne”, Kraków 2002 

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej   

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów V 

Kod przedmiotu C1a 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 
Ćwiczenia: zaliczenie  

Koordynator przedmiotu dr J. Walkowiak 

Prowadzący zajęcia dr J. Walkowiak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie studentów z głównymi problemami  ochrony własności intelektualnej i praw autorskich. 
Przekazanie niniejszych wiadomości pod kątem rozumienia utworów  
podlegających / nie podlegających ochronie, a także  ich wykorzystania 
do twórczego oraz samodzielnego napisania pracy dyplomowej. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Powinien mieć podstawową wiedzę o zasadach korzystania z materiałów i informacji 
 naukowych oraz źródeł internetowych ze szkoły średniej. 
 

 

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_W12 główne definicje/pojęcia   funkcjonujące w prawie 
własności intelektualnej 

Zaliczenie 
pisemne W 

K_W12  kategorie utworów podlegające i nie podlegające 
ochronie 

Prezentacja, 
projekt W 

K_W12 zasady ochrony utworów audiowizualnych, 
programów komputerowych i bazy danych 

Prezentacja, 
projekt W 

K_W12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych   Prezentacja, 
projekt W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U03 
K_U07 
K_U09 

analizować i oceniać różne źródła informacji 
naukowej; dostosować się do prawnych wymogów 
korzystania z nich   

Prezentacja, 
projekt Ć 

K_U03 
K_U04 

uczestniczyć w dyskusjach, rozwiązuje zadania 
poznawcze Dyskusja Ć 

K_U01 
K_U11 

sprawdzać funkcjonujące procedury, tworzyć i 
wdrażać nowe rozwiązania Dyskusja Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K05 do prezentowania i uzasadniania efekty swojej 
pracy Dyskusja Ć 

K_K02 
K_K01 

podejmowania optymalne decyzje  Zaliczenie 
pisemne Ć 

K_K13 do doskonalenia własnych umiejętności Dyskusja Ć 
K_K09 
K_K08  

 

do współdziała z grupą i utrzymuje prawidłowe 
relacje społeczne Relacje ze 

studentami  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 
2. ćwiczenia 
3. przygotowanie do zajęć 
4. czytanie wskazanej literatury 
5. konsultacje 
6. zaliczenie 

0,08 
0,32 
1,60 
1,92 
0,04 
0,04 

2 
8 

40 
48 
1 
1 

                                                                                               suma 4 100 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 



5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
  
1. Problematyka własności intelektualnej; definiowanie własności intelektualnej, kategorie utworów 
podlegające ochronie, prawa autorskie i pokrewne. 
2. Nabywanie praw autorskich i podmioty prawa autorskiego; autorskie prawa osobiste i 
majątkowe.  
3. Wynalazki i zasady ich stosowalności, rodzaje wynalazków,  udzielanie i naruszenie patentu.  
4. Prawo ochronne wzorów użytkowych i przemysłowych; treść prawa z rejestracji - jego 
ograniczenia,  unieważnienia.  
5. Istota  znaku towarowego;  rodzaje , funkcje,  kwestie ochrony. 
6. Prawa autorskie w sieci internetowej; utwory audiowizualne,  instrukcje/programy 
komputerowe, bazy danych. 
7. Naruszenie prawa autorskiego a kwestie roszczeniowe z tym związane 
 
 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły zaliczeniowe  
2. Praca pisemna 

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Praca pisemna 

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

 J Błeszyński (red), Prawo autorskie i wynalazcze, Warszawa1983. 
 L.P. Conde (red.), Prawo własności intelektualnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2003. 
 G. Michniewicz,  Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010. 
 Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 Ustawa z 27.07. 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128.poz.1402 ze zm.) 

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona danych osobowych 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów V 

Kod przedmiotu C1b 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 
Ćwiczenia: zaliczenie  

Koordynator przedmiotu dr J. Walkowiak 

Prowadzący zajęcia dr J. Walkowiak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Analiza międzynarodowych, unijnych oraz polskich regulacji prawnych służących zapewnieniu 
ochrony interesu jednostki i dobra publicznego w zakresie prywatności i przekazywania danych 
osobowych do innych państw członkowskich oraz państw trzecich. Ocena wpływu technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych (w tym Internetu) na adekwatność istniejących rozwiązań 
prawnych w omawianym zakresie. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Wiedza: znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa 
Umiejętności: umiejętność analizowania i wykładni przepisów ustaw oraz aplikowania ich do 
określonych stanów faktycznych 
Kompetencje: poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i informacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa informatycznego 
 
 

 



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_W12 podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych 
osobowych i informacji niejawnych;  

test 
zaliczeniowy –  

pytania 
otwarte   

W 

K_W12 konsekwencje naruszenia prawa do prywatności i 
informacji objętych ochroną; W 

K_W12 
zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych i 
instytucje ochrony danych osobowych ze 
szczególnym uwzględnieniem roli GIODO i RODO; 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_W04 wyjaśnia znaczenie pojęć z zakresu ochrony danych 
osobowych i informacji niejawnych test 

zaliczeniowy –  
pytania 
otwarte   

Ć 

K_U03 
K_U09 

ocenia następstwa naruszenia prawa do 
prywatności i informacji objętych ochroną; Ć 

K_U11 rozumie znaczenie przetwarzania i ochrony 
informacji  Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K04 
K_K08 
K_K12 

stosować zasady przetwarzania i ochrony danych 
osobowych; Analiza i 

ocena  
materiałów 
źródłowych 

Ć 

K_K04 
K_K08 
K_K12 

zapewniać spójność stosowania zasad 
przetwarzania i ochrony informacji niejawnych 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 
2. ćwiczenia 
3. przygotowanie do zajęć 
4. czytanie wskazanej literatury 
5. konsultacje 
6. zaliczenie 

0,08 
0,32 
1,60 
1,92 
0,04 
0,04 

2 
8 
40 
48 
1 
1 

                                                                                               suma 
4 

100 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             



 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Wykłady: 
 
Pojęcie danych osobowych 
Organy ochrony danych osobowych 
Rola GIODO / RODO 
Przetwarzanie danych osobowych 
Rola administratora danych osobowych 
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Pojęcie informacji niejawnych 
Organizacja ochrony 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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Test wyboru  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

 
1. Protokół zaliczeń 
2. Ocenione testy zaliczeniowe  

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
1.  Jagielski M., Prawo do ochrony danych osobowych, Warszawa 2010, 
2. Sibiga S., Konarski X., Ochrona danych osobowych, Warszawa 2007, 
3. Stankowska I., Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2011, 
4. Ustawa o ochronie danych osobowych 
 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo międzynarodowe publiczne 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów IV 

Kod przedmiotu C2a 

Liczba punktów ECTS 5 

Forma zaliczenia Wykład: egzamin 

Koordynator przedmiotu dr K. Ołdak - Jaczyńska 

Prowadzący zajęcia dr K. Ołdak - Jaczyńska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego 
publicznego. Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami, pojęciami, instytucjami, 
specyfiką i istotą prawa międzynarodowego a także problematyką funkcjonowania i egzekwowania 
prawa międzynarodowego publicznego. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Brak. 
 

 

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

 

Odniesienie 
do 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

Forma 
realizacji zajęć 



kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

dydaktycznych 
(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W02 
K_W01 

istotę i specyfikę prawa międzynarodowego. 

egzamin 
pisemny 

W 

K_W03 pozycję prawa międzynarodowego w krajowym 
porządku prawnym. W 

K_W02 
K_W05 

podstawowe pojęcia, zasady oraz instytucje prawa 
międzynarodowego. W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U02 
identyfikować i rozwiązywać problemy związane z 
implementacją prawa międzynarodowego 
publicznego. 

aktywność na 
zajęciach 

W 

K_U13 
K_U14 
K_U04 

 

formułować ustnie i pisemnie wypowiedzi opartych 
o wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego 
publicznego. W 

K_U14 
K_U04 

 

prowadzić dyskusje na temat poszczególnych 
zagadnień prawa międzynarodowego publicznego i 
formułuje samodzielne opinie. 

W 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K02 
K_K12 

Jest świadomy problemów związanych ze 
stosowaniem i przestrzeganiem prawa 
międzynarodowego publicznego. 

Weryfikacja 
tekstów 

źródłowych 
W 

K_K03 
K_K07 

Wyszukiwać optymalne sposoby osiągania 
zakładanych celów. 

Podejmowanie 
decyzji w 

ramach pracy 
grupowej 

W 

K_K13 

dostrzegać potrzebę ciągłego kształcenia, 
pogłębiania swoich umiejętności oraz potrafi 
uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności. 

aktywność na 
zajęciach W 

 

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. Metoda nauczania teoretycznego w formie wykładu 
polegającego na przekazaniu studentom informacji z zakresu 
postępowania administracyjnego. 
2. Dyskusja i rozwiązywanie problemów z zakresu prawa 
międzynarodowego publicznego. 
3. Praca samodzielna polegająca na rozstrzyganiu kwestii 
problemowych z prawa międzynarodowego publicznego. 
4. Konsultacje 
5. Egzamin 

0,6 
 
 

0,2 
 

4,04 
 

0,12 
0,04 

15 
 
 

5 
 

101 
 

3 
1 

                                                                                               suma 5 125 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 



                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Pojęcie i istota prawa międzynarodowego, skład i cechy społeczności międzynarodowej. 
2. Zasady prawa międzynarodowego. Rodzaje norm prawa międzynarodowego. 
3. Pojęcie i skład społeczności międzynarodowej.  
4. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. 
5. Źródła prawa międzynarodowego.  
6. Pojęcie, rodzaje i cechy umów międzynarodowych jako źródła prawa. Procedura zawierania 

umów międzynarodowych. 
7. Podmioty prawa międzynarodowego. 
8. Organizacje międzynarodowe. Tworzenie, rodzaje i funkcje organizacji międzynarodowych. 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych. 
9. Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych. 
10. Prawo dyplomatyczne i konsularne. 
11. Prawo konfliktów zbrojnych. 

 
 
 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
 

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

1. Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki, LexisNexis, Prawo międzynarodowe w zarysie, 
Warszawa 2011 

2. Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides, LexisNexis, Prawo międzynarodowe publiczne 
Warszawa 2005 

3. M. Shaw, Prawo międzynarodowe, Poznań 2003 
4. P. Czubik, B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2002 

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo prywatne międzynarodowe 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów IV 

Kod przedmiotu C2b 

Liczba punktów ECTS 5 

Forma zaliczenia Wykład: egzamin 

Koordynator przedmiotu dr K. Ołdak - Jaczyńska 

Prowadzący zajęcia dr K. Ołdak - Jaczyńska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie studentów z zagadnieniami prawa prywatnego międzynarodowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem określania prawa właściwego i ustalania zakresu zastosowania tego prawa.  
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Student powinien posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w 
szczególności jego działów - części ogólnej i zobowiązań, a także prawa spółek. 
 
 

 

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

 

Odniesienie 
do 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

Forma 
realizacji zajęć 



kierunkowego 
efektu 

uczenia się 
(symbol) 

zamierzonych 
efektów uczenia 

się 

dydaktycznych 
(symbol) 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 
K_W01 
K_W03 
K_W10 

zasady obowiązujące na gruncie norm kolizyjnych 
prawa prywatnego międzynarodowego krajowego, 
międzynarodowego i europejskiego 

egzamin 
pisemny 

W 

K_W03 
K_W05 

normy prawa właściwego dla sytuacji z elementem 
obcym oraz ustalania zakresu zastosowania tego 
prawa 

W 

K_W02 pojęcia z zakresu prawa prywatnego 
międzynarodowego W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U01 
K_U03 
K_U11 

stosować przepisy kolizyjnoprawne - krajowe, 
unijne, jak i zawarte w umowach 
międzynarodowych 

aktywność na 
zajęciach 

W 

K_U01 
K_U03 

wyszukać i wskazać przepisy prawa właściwego w 
stanach faktycznych z elementem obcym W 

K_U13 
K_U03 

argumentować swoje opinie dotyczące zagadnień 
problemowych prawa prywatnego 
międzynarodowego 

W 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K13 
K_K03 

do ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z 
zakresu norm kolizyjnych prawa prywatnego 
międzynarodowego jest otwarty na różnorodność 
poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym 
w tym zakresie, zarówno na płaszczyźnie, krajowej, 
unijnej jak i konwencji międzynarodowych 

Weryfikacja 
tekstów 

źródłowych 
W 

K_K03 
K_K02 
K_K12 

zachowuje ostrożność w wydawaniu opinii 
popierając je odpowiednią argumentacją 

Podejmowanie 
decyzji w 

ramach pracy 
grupowej 

W 

K_K04 
K_K08  

 

posiada umiejętność pracy w zespole Budowanie 
relacji z innymi 

studentami 
W 

 

 

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 

wykład,  
wykład konwersatoryjny,  
wykład problemowy, 
wykład z prezentacją multimedialną 
Praca własna – studiowanie literatury, przygotowanie do zajęć, 
zaliczenia i egzaminu 
Konsultacje 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

4,04 
 

0,12 

5 
5 
5 
5 

101 
 

3 



Egzamin 0,04 1 
                                                                                               suma 5 125 

 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
 
A. Zagadnienia wprowadzające 

 
I. Pojęcie oraz funkcje zadania prawa prywatnego międzynarodowego  
1. Prawo prywatne międzynarodowe w ujęciu wąskim  
2. Prawo prywatne międzynarodowe w ujęciu szerokim  
3. Prawo prywatne międzynarodowe a prawo międzynarodowe publiczne  
 
II. Geneza i rozwój prawa prywatnego międzynarodowego  
 
III. Źródła obowiązującego prawa międzynarodowego prywatnego  
1. Źródła krajowe  
2. Źródła unijne 
3. Źródła konwencyjne (umowy międzynarodowe)  
4. Prawo zwyczajowe 
5. Wzajemny stosunek źródeł prawa prywatnego międzynarodowego  
 
IV. Charakterystyka ustawy ppm z 2011 r. 
 
B. Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego w ujęciu wąskim  
 
1. Budowa i rodzaje norm kolizyjnych  
1.1. Budowa norm kolizyjnych  
1.1.1. Hipoteza zakres 
1.1.2. Dyspozycja 
a) nakaz stosowania prawa,  
b) łącznik: 
- określnik nominalny,  
- subokreślnik temporalny  
1.2. Rodzaje norm kolizyjnych Normy zupełne Normy jednostronne, 
Niezupełne normy dwustronne, Normy kolizyjne pierwszego stopnia, Normy kolizyjne drugiego 
stopnia (meta normy)  
2. Łącznik normy kolizyjnej  
2.1. Rodzaje łączników: Obiektywne Subiektywne Personalne Przedmiotowe 
Ustanawiające właściwości kilku praw Ustanawiające właściwość jednego prawa  
2.2. Łącznik obywatelstwa Pojęcie obywatelstwa 
Wady i zalety łącznika obywatelstwa 
Prawo właściwe w przypadku podwójnego lub wielorakiego obywatelstwa lub braku lub 
niemożliwości ustalenia obywatelstwa 
2.3. Łącznik miejsca zamieszkania Pojęcie miejsca zamieszkania 
Prawo właściwe w przypadku wielorakiego miejsca zamieszkania 



Ustalenie miejsca zamieszkania jako kryterium jurysdykcji w rozumieniu rozporządzenia nr 44/2001  
2.4. Łącznik pobytu Pobyt zwykły Pobyt prosty  
2.5. Inne łączniki 
2.6. Rodzaje łączników na gruncie ustawy ppm z 2011 r.  
3. Wykładnia przepisów prawa prywatnego międzynarodowego  
4. Zagadnienie kwalifikacji Pojęcie kwalifikacji Metody kwalifikacyjne 
 
C. Oznaczenie i stosowanie prawa właściwego  
 
I. Kwestia wstępna  
 
II. Ustalenie prawa właściwego dla kwestii wstępnej  
1. Kwestia cząstkowa  
2 .Kwestia pierwotna  
 
D. Odesłanie 
I. Odesłanie zwrotne i dalsze  
II. Odesłanie pełne II 
. Odesłanie częściowe  
IV. Odesłanie złożone 
V. Odesłanie podwójne 
VI. Odesłanie na gruncie ustawy ppm z 2011 r.  
 
E. Prawo niejednolite jako prawo właściwe  
F. Zmiana statutu  
 
G. Obejście prawa 
 
H. Klauzula porządku publicznego 
 I. Klauzule dozwalające i zakazujące  
II. Klauzule pozytywne i negatywne  
 
I. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie  
J. Pojmowanie i stosowanie prawa właściwego  
I. Zasada równoważności prawa obcego wskazane jako właściwe  
II. Dopuszczalność stosowania obcego prawa publicznego  
III. Usuwanie trudności w trakcie stosowania prawa właściwego  
IV. Zbiegi kwalifikacyjne  
V. Dostosowanie 
VI. Ocena ekwiwalentności pojęć i instytucji prawnych – substytucja  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
 

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2012.  
K. Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2011,  



L. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2011,  
K. Kruczalak, Zarys międzynarodowego prawa prywatnego. Część ogólna, Gdańsk 2001,  
W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne, Poznań 1996 r.,  

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Kontrola i nadzór w administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ  Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów VI 

Kod przedmiotu C3a 

Liczba punktów ECTS 5 

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 
Wpojenie podstawowej wiedzy z zakresu kontroli i nadzoru w administracji publicznej. Wyrobienie 
przekonania, iż kontrola i nadzór w administracji stanowią jeden z filarów jej poprawnego 
funkcjonowania. Nauczenie określania kryteriów kontroli dla poszczególnych rodzajów 
administracji. 
Zapoznanie z zasadami kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Pokazanie procesu kontrolnego 
na przykładzie postępowania kontrolnego NIK. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Przed rozpoczęciem nauki studenci powinni mieć opanowaną podstawową wiedzę o strukturze 
administracyjnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonowaniu administracji publicznej w naszym 
kraju. 
 
 

 



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 nadzoru i kontroli. Egzamin 
pisemny W 

K_W07 
K_W10 

rodzaje i kryteria kontroli oraz cechy i wyznaczniki 
dobrej kontroli. 

Egzamin 
pisemny 

W 

K_W07 
K_W11 

podstawowe zasady postępowania kontrolnego 
obowiązującego w NIK.   

Egzamin 
pisemny 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U01 
K_U02 

scharakteryzować kontrolę zewnętrzną nad 
administracją. 

Prezentacja 
ustna Ć 

K_U03 
K_U10 
K_U11 

 

opisać kontrolę wewnątrzadministracyjną. 
Prezentacja 

ustna 

Ć 

K_U03 
K_U10 
K_U11 

 

opisać kontrolę w administracji samorządowej. 
Prezentacja 

ustna 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K13 
 

do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu 
przepisów prawa dotyczących kontroli administracji 
publicznej. 

Weryfikacja 
tekstów 

źródłowych 
Ć 

K_K02 
K_K06 

jest wrażliwy na nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu administracji publicznej 

Postawa 
wobec agresji 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. Wykłady 
2. Ćwiczenia seminaryjne 
3. Przygotowanie do prezentacji ustnej 
4. Przygotowanie materiałów na ćwiczenia 
5. Studiowanie zalecanych lektur oraz analiza ustaw i innych 
aktów prawnych 
6. Przygotowanie do zaliczenia 
7. Egzamin 

0,4 
0,4 
0,8 
0,6 
1,4 

 
1,2 

0,04 

10 
10 
20 
15 
35 

 
30 
1 



8. Konsultacje 0,16 4 
                                                                                               suma 5 125 

(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Podstawowe informacje o systemie nadzoru i kontroli w polskiej administracji oraz funkcjach,  jakie 
one spełniają w pracy administracji publicznej.  
Informacje o tradycji kontroli w Polsce na przykładzie historii Najwyższej Izby Kontroli.  
Pokazanie i omówienie postępowania kontrolnego na przykładzie procedur stosowanych w NIK. 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Pytania egzaminacyjne z ocenami   

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

 
  

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

1. Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, red.: Joanna Przybylska. Wyd. Rubinum, 
Warszawa 2010 

2. B. Kuc, Kontrola i kontroling w zarządzaniu, Cz. I-III, Warszawa 2002 
3. Jagielski Jacek, Kontrola administracji publicznej, wydanie 3. Wyd. LexisNexis, 

Warszawa 2012, 
4. Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, red. naukowa:  

Małgorzata Czupryk, Mirosław Karpiuk, Wyd. ERIDA, Warszawa 2010, 
5. Zięba-Załucka Halina, Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2000, 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo organizacji pozarządowych 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów V 

Kod przedmiotu C3b 

Liczba punktów ECTS 5 

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 
W ramach przedmiotu zostanie przedstawiona istota III sektora i jego prawne uwarunkowania w 
Polsce. Studenci zostaną zapoznani z istniejącymi rodzajami organizacji pozarządowych w Polsce, 
procedurą ich tworzenia, a także najważniejszymi prawnymi i praktycznymi aspektami ich 
prowadzenia. Zdefiniowana zostanie także działalność pożytku publicznego i praktyczne 
konsekwencje wynikające z posiadania przez organizację pozarządową statusu organizacji pożytku 
publicznego. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Zaliczenie przedmiotu: Podstawy prawoznawstwa, Nauka o 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_W01 
K_W05 
K_W10 

ma podstawową wiedzę o prawnych 
uwarunkowaniach działalności organizacji 
pozarządowych w Polsce, zorientowaną na 
zastosowanie praktyczne,  egzamin 

pisemny 

W 

K_W03 
K_U02 

potrafi zidentyfikować i odróżnić od siebie 
poszczególne rodzaje organizacji pozarządowych i 
podstawowe dokumenty prawno – administracyjne, 
którymi posługują się w swojej działalności 

W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U02 
K_U07 

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk zachodzących w sektorze organizacji 
pozarządowych 

aktywność na 
zajęciach Ć 

K_U02 
K_U07 

wskazać najważniejsze prawno-administracyjne 
uwarunkowania prowadzenia organizacji 
pozarządowej w Polsce i właściwie ocenić 
konsekwencje praktyczne określonych działań. 

Dyskusja Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K13 
uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności niezbędne do prowadzenia organizacji 
pozarządowej 

Weryfikacja 
tekstów 

źródłowych 
Ć 

 
K_K13 

 

do refleksji nad potrzebą funkcjonowania sektora 
organizacji pozarządowych w państwie 
demokratycznym i doniosłości realizowanej przez 
niego działalności dla społeczeństwa,  

Dyskusja Ć 

K_K03 
K_K11 

 

do wyrażania opinii, że aktywność w organizacji 
pozarządowej przyczynia się do nabywania 
kompetencji przydatnych na rynku pracy 

Dyskusja 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. Wykłady 
2. Analiza aktów prawnych. 
3. Ćwiczenia - samodzielna praca studentów w zespołach 
4. Praca własna – przygotowanie do ćwiczeń i egzaminu. 

0,4 
1,6 
0,4 

 

10 
40 
10 

 



5. Egzamin 
6. Konsultacje 

2,4 
 

0,04 
0,16 

60 
 

1 
4 

                                                                                               suma 5 125 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Pojęcie III sektora i rodzaje organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, inne 
podmioty). 

2. Procedura utworzenia poszczególnych organizacji pozarządowych w Polsce. 
3. Wymogi formalno – prawne i finansowe prowadzenia stowarzyszenia i fundacji (zasady 

prowadzenia dokumentacji prawnej i księgowości). 
4. Działalność pożytku publicznego i wolontariat. 
5. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną i biznesem. 
6. Źródła finansowania organizacji pozarządowych. 

 
 
 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

 

8. Literatura i inne materiały 

Literatura podstawowa:  

1. K. Gomułka, Organizacje pozarządowe a rozwój regionalny, Elbląg 2011. 
2. M. Arczewska: Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 2009 
3. J. Herbst J: Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008 – 

bilans czterech lat, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008 
4. A. Kościański, W. Misztal (red.): Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką, 

Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 
5. P. Suski: Stowarzyszenia i fundacje, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. M. Granat, Organizacje pozarządowe w Polsce. Podstawy prawno – finansowe, Warszawa 
2000; 

2. M. Arczewska, Raport Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, 
publikacja dostępna na stronie www.isp.org. 

3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. 
U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654). 

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Informatyka w administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu C4a 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia 
 
Ćwiczenia: egzamin 

Koordynator przedmiotu mgr M. Bartkowski 

Prowadzący zajęcia mgr M. Bartkowski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem zajęć jest poznanie przez studentów  z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych 
dla zwiększania efektywności przetwarzania oraz  wypracowanie   umiejętności doboru 
odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji zadań. 

 Co umożliwi przygotowanie studentów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie 
informacyjnym. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki informacyjnej sprawia, że 
wiedza ta jest potrzebna zarówno urzędnikom w realizacji zadań publicznych jak i obywatelom i 
przedsiębiorcom w kontaktach z administracją.  

 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Umiejętność podstawowej obsługi komputera, a w szczególności  systemu operacyjnego MS 
Windows. Znajomość pakietu programów biurowych MS Office w zakresie analogicznych przedmiotów 
uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej.  
 
 

 



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 

zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w 
administracji egzamin na 

podstawie 
testu 

zamkniętego 

Ć 

K_W09 
K_W06 

metody i narzędzia informatyczne stosowane w 
administracji publicznej oraz zadania publiczne 
realizowane drogą elektroniczną.    

Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U12 określić rolę i znaczenie systemów informatycznych 
służących do realizacji zadań administracji.  

wykonanie ćw. 
praktycznego   

Ć 

K_U01 
K_U06 
K_U07 
K_U11 

pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz 
innych właściwie dobranych źródeł, potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz 
formułować i uzasadniać opinie. Zna przebieg 
postępowania administracyjnego podlegającego 
informatyzacji, co przejawia się w umiejętności 
zastosowania wiedzy w zakresie doręczenia pisma 
czy wniesienia podania. 

Ć 

K_U03 
K_U12 

rozwiązywać problemy metodami i narzędziami 
informatyki stosowanymi w administracji publicznej. Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K09 
K_K08 

 

Do roli społecznej absolwenta uczelni wyższej, a 
zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i 
przekazywania społeczeństwu, w szczególności 
poprzez środki masowego przekazu, informacji i 
opinii dotyczących osiągnięć techniki;   Demonstracja 

sposobu 
wykonania 

zadania 
praktycznego 

– np. 
prezentacja 

multimedialna   

Ć 

K_K09 
K_K08 
K_K12 

odpowiednio zorganizować stanowisko pracy, 
odpowiednio planując i współdziałając z innymi. 
Student współdziała w wykonywaniu projektów 
dotyczących informatyzacji administracji oraz 
dostrzega wartość aktywnego uczestniczenia w 
zajęciach.  

Ć 

K_K13 
K_K10 

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, 
ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania 
swojej wiedzy do zmieniających się technologie 
informatycznych w zintegrowanych systemach w 
przetwarzania informacji   

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.  metody podające:  
 objaśnienie lub wyjaśnienie. 

2. metody problemowe:  
 zadanie problemowe,  

3. metody programowane:  
 z użyciem komputera,  

4. metody praktyczne:  
 pokaz,  
 ćwiczenia przedmiotowe 

5. Egzamin 
6. Konsultacje 
7. Praca własna studenta – przygotowanie do ćwiczeń i 
egzaminu 

0,8 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,12 
0,24 
0,84 

ćwiczenia 20 h 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
6 

21 

                                                                                               suma 2 50 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Uzyskanie podstawowych i praktycznych informacji o systemach i oprogramowaniach 
wprowadzanych w administracji państwowej na podstawie ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. Umiejętność korzystania i posługiwania się 
przykładowym oprogramowaniem stosowanym w jednostkach administracji (od strony 
urzędnika, a także od strony klienta). 

2. Zestaw komputerowy i osprzęt – ogólne zasady eksploatacji. Zasady pracy z systemem 
operacyjnym, uruchamianie aplikacji. 

3. Informacyjne systemy zarządzania w administracji – wprowadzenie, system informacyjny a 
system informatyczny w administracji. 

4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i jego prawne uwarunkowania 
5. Informatyzacja administracji jako problem technologiczny i prawny 
6. Ustawa o informatyzacji podmiotów i jej praktyczna realizacja 
7. Interpretacja podstawowych pojęć (m.in. informatyczny nośnik danych, dokument 

elektroniczny, system teleinformatyczny) 
8. Informatyzacja a zadania administracji publicznej 
9. Zasady planowania informatyzacji administracji  
10. Informatyzacja a publiczne zasoby informacyjne (infrastruktura informacyjna) 
11. Platforma EPUAP - aspekty prawne, możliwości platformy, (ćwiczenia praktyczne związane z 

zakładaniem kont na platformie, konfiguracji, profil zaufany, wyszukiwanie usług, wysyłanie 
pism) 

12. Uzupełnienie i aktualizacja wiadomości o podpisie elektronicznym 
13. Elektroniczny obieg dokumentów – praktyczna obsługa systemu obiegu dokumentów na 

przykładzie programu e-dokument (zakładanie kont, obsługa dokumentów w różnych etapach 
załatwiania spraw) 



14. Elektroniczna skrzynka podawcza i elektroniczne potwierdzenie odbioru 
15. Zintegrowany system  do zarządzania jednostkami samorządowymi i rządowymi.  
16. Podmioty odpowiedzialne za informatyzację administracji  
17. Bariery wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji. 
18.  Zagadnienia bezpieczeństwa danych komputerowych 

 
 
 
 
 

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  

 ćwiczenia  
 1. Protokoły zaliczeniowe 

2. Prace kontrolne  
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

1. M. Ganczar Informatyzacja administracji publicznej, Warszawa CeDeWu Sp. z o.o. 2009 
2.  M. Pomykało, Systemy informacyjne, Warszawa Mikom 1999 
3. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) 

4.  J. Isajew, informatyka dla menedżerów, Warszawa 2001. 
5.  G. Janicki, Techniki informacyjne i komunikacyjne, Warszawa 2011 

Literatura uzupełniająca 
1. Materiały pomocnicze do zajęć przygotowane przez prowadzących zajęcia,  
2. Projekty budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce – opublikowane na 

www.ukie.gov.pl, pod hasłem „ e-Polska”, poszczególne programy ponadsektorowe i 
sektorowe, G. Szpor, Prawne problemy informatyzacji administracji, Warszawa 2008. 

 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Systemy teleinformatyczne w administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III 

Kod przedmiotu C4b 

Liczba punktów ECTS 2 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: egzamin 

Koordynator przedmiotu mgr M. Bartkowski 

Prowadzący zajęcia mgr M. Bartkowski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przekazanie studentom podstaw wiedzy o zastosowaniach współczesnych systemów informacyjnych 
w zarządzaniu administracją w tym także funkcjonalny aspekt architektury systemów 
informatycznych umożliwiający pracy na zbiorach informacyjnych, które w kompleksowy sposób 
ujmują zagadnienia szeroko pojętej efektywnej działalności jednostek administracji publicznej, 
umożliwiającej komunikację wewnętrzną jak i z otoczeniem. Poznają funkcjonalność informacyjnych 
systemów zarządzania na potrzeby administracji oraz znaczenie integracji informacyjnej w aspekcie 
decyzyjności na poszczególnych szczeblach działalności administracyjnej. Studenci zdobywają 
umiejętność wykorzystania różnorodnych systemów teleinformatycznych wspomagających 
działalność zarządczą i usługową w administracji zgodną z formalno-prawnymi możliwościami 
podejmowania działań przez administrację na poszczególnych szczeblach jej funkcjonowania oraz 
wykorzystania zasobów informacji do rozpoznawania interesu publicznego w działaniach 
administracyjnych.  
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Umiejętność podstawowej obsługi komputera, a w szczególności  systemu operacyjnego MS 
Windows. Znajomość pakietu programów biurowych MS Office w zakresie analogicznych przedmiotów 
uzyskane przez absolwenta na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.  



 
 

 

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 
K_W12 

źródła pozyskania informacji zgodnych z formalno - 
prawnymi aspektami prawa polskiego i unijnego na 
bazie których funkcjonują systemy teleinformatyczne 
w wspomagające działania administracji  

egzamin na 
podstawie 

testu 
zamkniętego 

Ć 

K_W03 

struktury i procesy zarządzania w administracji oraz 
ich ewolucji w aspekcie integracji informacyjnej i 
poziomów decyzyjnych niezbędnych do efektywnego 
funkcjonowania systemów teleinformatycznych 

Ć 

K_W06 
K_W09 

potrzeby informatyzacji administracji i wykorzystania 
funkcjonalnego systemów teleinformatycznych w 
procesach wspomagania decyzji 

Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U01 
K_U07 
K_U09 

 

pozyskiwać dane i informacje niezbędne do analizy 
konkretnych procesów i zjawisk organizacyjnych, 
prawnych i społeczno-ekonomicznych zachodzących 
w obszarze administracji publicznej i sektora 
publicznego a zawartych w bazach danych 

wykonanie ćw. 
praktycznego   

Ć 

K_U07 
K_U09 

 

analizować rozwiązania konkretnych problemów w 
administracji publicznej i przedstawiać w postaci 
algorytmicznej oraz zaproponować w tym zakresie 
rozstrzygnięcia, korzystając z systemów 
wspomagających administrację.  

Ć 

K_U12 rozwiązywać problemy metodami i narzędziami 
informatyki stosowanymi w administracji publicznej. Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K04 
K_K08 

do odpowiedniego zorganizowania stanowiska 
pracy, odpowiednio planując i współdziałając z 
innymi. 

Demonstracja 
sposobu 

wykonania 
zadania 

praktycznego  
– np. 

prezentacja 
multimedialna   

Ć 

K_K13 
K_K10 

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, 
ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania 
swojej wiedzy w zakresie wykorzystania systemów 
teleinformatycznych w działach administracji 

Ć 

K_K03 
wykorzystać możliwości funkcjonalne systemów 
teleinformatycznych w działaniach zarządczo – 
decyzyjnych administracji które usprawniają procesy 

Ć 



obsługi klienta i zwiększają motywację działania i 
tworzą nową formę kultury organizacyjnej 

K_K04 
K_K11 
K_K09 

współdziała w wykonywaniu projektów dotyczących 
informatyzacji administracji oraz dostrzega wartość 
aktywnego uczestniczenia w 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.  metody podające:  
 objaśnienie lub wyjaśnienie. 

2. metody problemowe:  
 zadanie problemowe,  

3. metody programowane:  
 z użyciem komputera,  

4. metody praktyczne:  
 pokaz,  
 ćwiczenia przedmiotowe 

 
5. Egzamin 
6. Konsultacje 
7. Praca własna studenta – przygotowanie do ćwiczeń i 
egzaminu 

0,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,12 
0,24 
0,84 

ćwiczenia 20 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
6 

21 

                                                                                               suma 2 50 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Społeczeństwo informacyjne w strategii rozwoju współczesnej administracji. Współczesne 
potrzeby administracji w zakresie informacji i wiedzy. Informatyczny aspekt zarządzania 
informacją w administracji. Infrastruktura elektronicznej administracji.  

2. Informacyjne systemy zarządzania w administracji – wprowadzenie, system informacyjny a 
system informatyczny w administracji. Semantyka informacji zarządczej w administracji. Trendy 
rozwoju teleinformatyki w zarządzaniu i administracji. Modele systemów informacyjnych w 
administracji. Typologie systemów informacyjnych (w/g kryteriów: zastosowań, rodzaju 
zaspokajanych potrzeb, pełnionych funkcji, szczebli zarządzania, zakresu, wykorzystywanych 
technologii). 

3. Systemy informatyczne w sferze zarządzania i administracji. Systemy Informacyjne 
Kierownictwa (MIS), Systemy Informowania Kierownictwa (EIS/ESS), systemy oparte o sztuczną 
inteligencję - systemy eksperckie. Analiza funkcjonalna platformy programowej dla potrzeb 
administracji. Wykorzystanie systemów do kompleksowej oceny funkcjonowania administracji – 
analiza i uzasadnienie wyboru. 



4. Oprogramowanie w zastosowaniach administracji publicznej, rodzaje oprogramowania. 
Technologie przetwarzania danych. Systemy klasy CRM – zarządzanie kontaktami we 
współczesnej administracji, funkcjonalność Contact Center. 

5. Internet jako medium informacyjno – komunikacyjne w strukturach administracji, 
wykorzystanie Internetu w zakresie promocji, Public Relations, komunikacji i łączności 
interaktywnej - usługi Internetu w zakresie zarządzania informacją i dokumentami – 
wykorzystanie technologii EDI. 

6. Zintegrowane informacyjnie struktury administracji publicznej – Zintegrowane systemy 
zarządzania. Analiza funkcjonalna platform programowych aspekcie wdrożeń systemów 
informatycznych w administracji. Jakość informatyzacji w sektorze administracji. 

7. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, podstawowe zagrożenia dotyczące 
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych administracji publicznej, wymagania dotyczące 
zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych administracji publicznej i sposoby 
ich kontroli 

 
 
 

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  



 ćwiczenia  
 1. Protokoły zaliczeniowe 

2. Ćwiczenia w formie elektronicznej 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
LITERATURA PODSTAWOWA 

1.  Kisielnicki, J.,: Sroka, H. Systemy informacyjne biznesu, Placet. Warszawa 2005 
2. Nonaka, I.,: Organizacja oparta na informacji i wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą. Harvard Business 

School Press. Helion: Gliwice 2006; 
3. J. Isajew, informatyka dla menedżerów, Warszawa 2001. 
4. G. Janicki, Techniki informacyjne i komunikacyjne, Warszawa 2011 
 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu C5a 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu mgr M. Bartkowski 

Prowadzący zajęcia mgr M. Bartkowski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem zajęć jest poznanie przez studentów struktury, narzędzi i usług technologii informacyjnych, przede 
wszystkim komputera i Internetu. Efektem procesu dydaktycznego będzie zapoznanie studentów ze 
sprzętem i oprogramowaniem dotyczącym tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania 
informacji. Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do 
realizacji własnych zadań, przygotowanie studentów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie 
informacyjnym. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie analogicznych przedmiotów uzyskane przez absolwenta 
na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.  
 
 

 

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 
K_W01 

kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem 
informatyki. 

zaliczenie 
ustne 

Ć 

K_W02 
K_W10 

narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych 
i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie 
tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, 
bazy danych, pozwalające opisywać struktury i 
instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi 
zachodzące. 

Ć 

K_W12 

środki i metody ICT, ochrony własności i prawa 
autorskiego. Pojęcia w zakresie teorii informacji, zna 
zastosowanie dostępnych elementów i urządzeń 
infrastruktury sprzętowej - komputerowej, 
rodzajów dostępnego oprogramowania, zna 
zastosowanie wybranych aplikacji, zna sieci 
komputerowe i ich rodzaje, zna zagadnienia 
bezpieczeństwa dostępu i ochrony przed 
zagrożeniami w sieci używanego sprzętu wraz z 
oprogramowaniem.    

Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U09 
K_U12 

wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań 
metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, 
eksperymentalne i informatyczne  

przygotowanie 
prezentacji   

Ć 

K_U07 
K_U13 

pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz 
innych właściwie dobranych źródeł, także w języku 
obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, 
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski 
oraz formułować i uzasadniać opinie  

Ć 

K_U07 
K_U13 

 

rozwiązywać problemy związane z realizacją aplikacje 
oraz prezentować wyniki, pozyskiwać dane, 
analizować, prawidłowo interpretować i prognozować 
zjawiska społeczne przy wykorzystaniu standardowych 
metod i narzędzi   

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K11 
K_K05 

formułowania i przekazywania społeczeństwu, 
w szczególności poprzez środki masowego przekazu, 
informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki;   

Demonstracja 
sposobu 

wykonania 
zadania 

praktycznego 
– np. 

prezentacja 

Ć 

K_K09 
 

uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 
na podstawie aplikacji internetowych oraz baz danych 
i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki 
społeczne swojej działalności 

Ć 

K_K13 
 

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, 
ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania 
swojej wiedzy do zmieniających się technologie 

Ć 



informatycznych w zintegrowanych systemach w 
przetwarzania informacji   

 

 

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.  metody podające:  
 objaśnienie lub wyjaśnienie. 

2. metody problemowe:  
 zadania problemowe,  

3. metody programowane:  
 z użyciem komputera,  

4. metody praktyczne:  
 pokaz,  
 ćwiczenia przedmiotowe 

5. Zaliczenie 
6. Konsultacje w pracowni komputerowej 
7. Praca własna studenta – przygotowanie do ćwiczeń i 
zaliczenia 

 
 
 
 

0,64 
 
 
 
 
 

0,12 
0,24 

3 

 
 
 
 

ćwiczenia 16 h 
 
 
 
 
 

3 
6 

75 

                                                                                               suma 4 100 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Wprowadzenie do Technologii Informacyjnej  
2. Zestaw komputerowy i osprzęt – ogólne zasady eksploatacji. Zasady pracy z systemem 

operacyjnym, uruchamianie aplikacji. 
3. Podstawy obsługi komputera (praca w systemie Windows do środowisko znakowe i graficzne, 

praca w sieci lokalnej, dyski sieciowe, ochrona antywirusowa, oprogramowanie wspomagające). 
4. Edytor tekstu Word – edycja i korekta tekstów, sortowanie danych, tworzeni tabel, 

wklejania rysunków i obrazów, edycja pracy licencjackiej w trybie konspektu 
z formatowaniem styli 

5. Arkusz kalkulacyjny (umiejętność rozwiązywania zadań związanych z problematyką występująca 
w urzędach Administracji Publicznej) - pakiety; Microsoft Office i Open Office 

6. Bazy danych (podstawowe obiekty, tabele, kwerendy, relacje, formularze i protokoły) 
7. Zaawansowana edycja tekstów (np. opracowywanie dużych dokumentów, style, grafika, 

szablony, formularze, korespondencja seryjna) 
8. Grafika menedżerska i prezentacyjna - zasady tworzenia prezentacji biznesowych i 

szkoleniowych, korzystanie z wzorców slajdów i ich modyfikacja, formatowanie tekstu, list, 
tabel, tworzenie wykresów ischematów organizacyjnych, elementy graficzne i multimedialne 
prezentacji, eksportowanie publikacji do sieci WWW Internet (zaawansowane korzystanie 



z serwisów  wyszukiwawczych,  zasady używania poczty elektronicznej, zasady bezpieczeństwa, 
ochrona przed niechcianą korespondencją) 

9. Bezpieczeństwo  systemów i sieci. 
 
 
 

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  

 ćwiczenia  
 1. Protokoły zaliczeniowe 

2. Ćwiczenia w formie elektronicznej   
 

 

 

 



8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

1. Jacek Janowski. Technologia informacyjna. Wydawnictwo Difin 2009. – 560 s 
2. J. Isajew, informatyka dla menedżerów, Warszawa 2001. 
3. G. Janicki, Techniki informacyjne i komunikacyjne, Warszawa 2011 

 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Techniki biurowe i informatyzacja administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów II 

Kod przedmiotu C5b 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu mgr M. Bartkowski 

Prowadzący zajęcia mgr M. Bartkowski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem i znaczeniem informacji w pracy biurowej; 
przedstawienie rodzajów pism i stylów ich sporządzania; zasadami dotyczącymi obiegu 
dokumentów w urzędach, w tym z zasadami dotyczącymi nadawania sygnatur aktom spraw, 
omówienie zasad dotyczących przesyłania korespondencji wynikających z prawa pocztowego, 
archiwizacja dokumentów. Druga części ma na celu przedstawienie elementów polskiej procedury 
administracyjnej podlegających informatyzacji, w szczególności: wnoszenie podań, doręczanie 
pism; omówienie przepisów dotyczących informatyzacji administracji, programów realizowanych w 
Polsce, wskazanie rodzajów informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
sposobów wyszukiwania tych informacji. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie analogicznych przedmiotów uzyskane przez absolwenta 
na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.  
 
 

 



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_W05 

 
 

ma podstawową wiedzę o informatyzacji pracy 
biurowej, prawidłowo posługuje się terminologią z 
zakresu technik biurowych oraz informatyzacji 
administracji. Zna rodzaje pism i stylów, zasady 
obiegu dokumentów. Zna podstawowe techniki i 
narzędzia informatyczne pozyskiwania danych  

zaliczenie ustne 

Ć 

K_W05 
K_W02 
K_W06 

 
 
 

środki i metody ICT, ochrony własności i prawa 
autorskiego. Definiuje pojęcia w zakresie teorii 
informacji, rozpoznaje i zna zastosowanie 
dostępnych elementów i urządzeń infrastruktury 
sprzętowo - komputerowej, rodzajów dostępnego 
oprogramowania, zna zastosowanie wybranych 
aplikacji, zna sieci komputerowe i ich rodzaje, zna 
zagadnienia bezpieczeństwa dostępu i ochrony 
przed zagrożeniami w sieci używanego sprzętu wraz 
z oprogramowaniem.    

Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U07 
K_U08 
K_U13 

 

potrafi sporządzić podstawowe rodzaje pism 
niezbędnych w pracy biurowej, zna przebieg 
postępowania administracyjnego podlegającego 
informatyzacji, co przejawia się w umiejętności 
zastosowania wiedzy w zakresie doręczenia pisma 
czy wniesienia podania. Student jest w stanie 
wskazać rodzaje informacji zamieszczanych w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz potrafi 
skutecznie je wyszukiwać.  

przygotowanie 
prezentacji   

Ć 

K_U07 
K_U04 
K_U14 

 

prezentować wyniki, pozyskiwać dane, analizować, 
prawidłowo interpretować i prognozować zjawiska 
społeczne przy wykorzystaniu standardowych metod i 
narzędzi   

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

    K_K11 
 

rozumie potrzebę formułowania i przekazywania 
społeczeństwu, w szczególności poprzez środki 
masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących 
osiągnięć techniki;   

Demonstracja 
sposobu 

wykonania 
zadania 

praktycznego 
– np. 

prezentacja 

Ć 

K_K09 
K_K04 
K_K02 

odpowiednio zorganizować stanowisko pracy, 
odpowiednio planując i współdziałając z innymi. 
Student współdziała w wykonywaniu projektów 
dotyczących informatyzacji administracji oraz 

Ć 



dostrzega wartość aktywnego uczestniczenia w 
zajęciach.  

multimedialna   

K_K13 
 

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, 
ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania 
swojej wiedzy do zmieniających się technologie 
informatycznych w zintegrowanych systemach w 
przetwarzania informacji   

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.  metody podające:  
 objaśnienie lub wyjaśnienie. 

2. metody problemowe:  
 zadania problemowe,  

3. metody programowane:  
 z użyciem komputera,  

4. metody praktyczne:  
 pokaz,  
 ćwiczenia przedmiotowe 

5. Zaliczenie 
6. Konsultacje 
7. Praca własna studenta – przygotowanie do ćwiczeń i 
zaliczenia 
 

 
0,64 

 
 
 
 
 
 
 

0,12 
0,24 

3 

 
ćwiczenia 16 h 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
6 

75 

                                                                                               suma 4 100 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. przedmiot pracy biurowej: pojęcie informacji i jej rodzaje, struktura organizacyjna, zasady 
przepływu informacji, zasady sporządzania korespondencji biurowej: zasady redagowania pism, 
plan i układ graficzny pism: europejski i amerykański, przygotowywanie pism do wysłania, 
adresowanie kopert  

2. typowe pisma biurowe: protokoły, pisma przewodnie, zaproszenia, zaświadczenia, notatki, 
sprawozdania, zawiadomienia, akty ogólne; korespondencja w sprawach administracyjnych: 
podania, wezwania, decyzje, postanowienia, odwołania, zażalenia i skargi 

3. systemy kancelaryjne: dziennikowy i bezdziennikowy oraz mieszany 

4. przechowywanie akt i klasyfikacja archiwalna  

5. pojęcie administracji i organy administracji publicznej 



6. świadczenie usług drogą elektroniczną, podpis elektroniczny, wnoszenie podań i doręczanie pism 
drogą elektroniczną 

7. pojęcie społeczeństwa informacyjnego, cechy charakterystyczne, kierunki rozwoju  

8. podstawy obsługi komputera (praca w systemie Windows do środowisko znakowe i graficzne, praca w 
sieci lokalnej, dyski sieciowe, ochrona antywirusowa, oprogramowanie wspomagające). 

9. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Plan działań na 
rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment), Plan Informatyzacji Państwa 

10. Analiza aktualnie obowiązującego Planu Informatyzacji Państwa. Omówienie priorytetów i celów 
informatyzacji państwa oraz ponadsektorowych i sektorowych projektów informatycznych. 

Projekty ponadsektorowe: „E – PUAP” – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, 
„STAP” – Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej, „pl. ID” – Polska ID Karta. 

Projekty sektorowe: „CEPIK” – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, „E – Deklaracje” – 
obsługa elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców, „E – Podatki” – obsługa 
elektronicznych deklaracji podatkowych osób fizycznych, „IKONKA” – dostęp do Internetu we 
wszystkich bibliotekach gminnych, „PESEL2” – przebudowa rejestrów państwowych, „Zintegrowany 
System Zarządzania Budżetem Państwa” i inne  

11. Biuletyn Informacji Publicznej  
 
 
 
 

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  

 ćwiczenia  
 1. Protokoły zaliczeniowe 

2. Prezentacje multimedialne 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

1. Jacek Janowski. Technologia informacyjna. Wydawnictwo Difin 2009. – 560 s 
2.  J. Isajew, informatyka dla menedżerów, Warszawa 2001. 
3. G. Janicki, Techniki informacyjne i komunikacyjne, Warszawa 2011 
4.  A. Wolański - Edycja tekstów Warszawa PWN 2008  
5. Projekty budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce – opublikowane na 

www.ukie.gov.pl, pod hasłem „ e-Polska”, poszczególne programy ponadsektorowe i 
sektorowe, G. Szpor, Prawne problemy informatyzacji administracji, Warszawa 2008. 

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Etyka w administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów V 

Kod przedmiotu C6a 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia Wykład: egzamin 

Koordynator przedmiotu dr J. Kraszewska 

Prowadzący zajęcia dr J. Kraszewska 

 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Omówienie wybranych zagadnień z etyki. Pokazanie relacji i związków między różnymi obszarami 
wiedzy humanistycznej. Analiza wybranych postaw etycznych.  
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Student powinien wykazywać się wiedzą, na poziomie wyksztalcenia średniego, z obszaru nauk 
humanistycznych ( historia, podstawy kultury, filozofia…)  oraz wrażliwością na postawy                      
i problemy społeczne. 
 
 

 

 

 



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_W05 

omówione terminy i pojęcia oraz historię 
dyscypliny                         

Egzamin ustny 
wejściówki W 

K_W01 
K_W02 

podstawowe teorie i koncepcje oraz wybraną 
literaturę przedmiotu                            

Egzamin ustny 
wejściówki W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U07 
K_U09 

analizować różne stanowiska fizyczne, krytycznie 
interpretować i analizować zjawiska z obszaru 
zagadnień, którymi zajmuje się etyka; Udział w 

dyskusji 
Ocena sytuacji 

W 

K_U09 
 

zastosować zdobytą wiedzę w praktyce – odnieść ją 
do sytuacji          społecznych W 

K_U09 
 

interpretować teksty W 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K12 
K_K01 
K_K05 

być świadomym uczestnikiem życia społecznego Weryfikacja 
postaw w 

interakcjach 
społecznych 

W 

K_K02 
K_K06 

świadomie dokonywać analizy postaw etycznych Relacje w 
grupie 

W 

K_K13 wykazać konieczność samokształcenia obserwacja  W 

K_K02 

wykazywać wrażliwość na różne aspekty i elementy 
struktury życia społecznego 

Weryfikacja 
postaw w 

interakcjach 
społecznych 

W 

K_K02 
być krytycznym Analiza 

tekstów i 
wypowiedzi 

W 

K_K02 
postępować zgodnie z przyjętymi normami 
etycznymi 

Relacje w 
grupie 

W 

K_K05 
stosować standardy pracy naukowej Analiza 

tekstów i 
wypowiedzi 

W 

 

 

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. Wykłady 
2. Konsultacje wg zgłoszonych potrzeb 
3. Praca własna studenta – przygotowanie się do zajęć i  
egzaminu 
4. Egzamin 
 

0,48 
0,16 
3,28 

 
0,08 

12 
4 

82 
 

2 

                                                                                               suma 4 100 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Etyka – zarys kategorii 
2. Elementarne normy moralne, etyka niezależna 
3. Etyka starożytna, etyka chrześcijańska 
4. Moralność społeczna i zobowiązania 
5. Etyka polityczna 

 
 
 

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. Praca kontrolna  
3. Wejściówki 

  
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
1. Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2021 
2. Władysław Tatarkiewicz, Obrachunek i nakazy, uczciwość i dobroć, cz. I, Dobroć, słuszność, 

moralność, zasługa 
3. Tadeusz Kotarbiński,  Zagadnienie etyki niezależnej w: Medytacje o życiu godziwym  
4. Zygmunt Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 2012 
5. Jacek Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2002 
6. Leszek Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2004 
7. Magdalena Saganiak, Wyzwolenie etyki z władzy dyskursu. W stronę nowej teorii kompetencji 

językowej w: W kręgu ideologii, red. Justyna Nowotniak, Warszawa2019 
8. Wartości: etyka i estetyka Antologia tekstów filozoficznych, red. Stanisław Jedynak, Ossolineum 

1991 
9. O. Ludwik Wiśniewski OP, Blask wolności, Biblioteka Tygodnika Powszechnego, Kraków 2015 
10. Klemens Szaniawski, o etosie prawdy w: O nauce, rozumowaniu i wartościach, warszawa 1994 
11. Maria Ossowska, Moralność zawodowa w: Podstawy nauki o moralności, rozdz. X, Warszawa 

1994 
 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Etyka zawodowa 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów V 

Kod przedmiotu C6b 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia Wykład: egzamin 

Koordynator przedmiotu dr J. Kraszewska 

Prowadzący zajęcia dr J. Kraszewska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem nauczania przedmiotu: etyka zawodowa jest zapoznanie studentów z podstawami etyki 
zawodowej, przeanalizowanie kodeksów etyki zawodowej i uświadomienie studentom konieczności 
perfekcyjnego wykonywania powierzonych obowiązków. 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Brak wymagań 
 

 

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 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 



efektów uczenia 
się 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 

K_W01 
elementarną terminologię używaną w etyce 
zawodowej, rozumie jej źródła oraz zastosowania w 
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. 

Egzamin ustny W 

K_W05 
K_W02 

ma wiedzę o normach konstytuujących regulujących 
struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych 
norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na 
ludzkie zachowania 

Egzamin ustny W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U07 
K_U09 

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i 
elektronicznych 

interpretacja 
tekstu 

źródłowego 

Ć 

K_U05 samodzielnie zdobywać wiedzę   Ć 

K_U10 
 

posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 
podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje 
dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych 
działa 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K13 
W zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i 
rozwoju zawodowego 

Ocena 
wynikająca z 
obserwacji w 
czasie zajęć, 

Ć 

    K_K13 
 

na nowe idee i na zmianę ukształtowanych opinii, 
wynikającą z nowej wiedzy i jej uzasadnienia Ć 

K_K02 
K_K12 

 

dostrzegać i formułować problemy moralne i 
dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, 
poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje 
zgodnie z etyką. 

Relacje z 
innymi 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 

Wykład 
Konsultacje wg zgłoszonych potrzeb 
Przygotowanie sprawozdania 
Analiza tekstów z dyskusją 
Praca własna – studiowanie literatury, przygotowanie do zajęć, 
zaliczenia i egzaminu 
Egzamin 

0,48 
0,16 
1,2 

0,48 
1,6 

 
0,08 

12 
4 

30 
12 
40 

 
2 

                                                                                               suma 4 100 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 



TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Wykłady: 

1. Wprowadzenie do przedmiotu etyka zawodowa. 
2. Kodeksy etyki zawodowej. 
3. Analiza kodeksu etyki zawodowej pedagoga i nauczyciela, inżyniera 
4. Założenia kodeksu pracownika socjalnego. 
5. Zależność etyki zawodowej, moralności, religii i prawa w życiu społecznym 
6. Pojęcie godności człowieka jako podstawa tworzenia Pozytywnych relacji nauczyciel- 

uczeń. 
7. Prawa podstawowe i niezbywalne a współczesne systemy antropologiczne. 

 
 
 

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  



wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
LITERATURA PODSTAWOWA  

1. Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 
2009, 

2. Etyka w administracji publicznej w: Nauka administracji, red.:Barbara Kudrycka i inni, 
Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa 2009 

3. J. Sójka, Etyka biznesu, Poznań, 1997 
4. J. Dietl, Etyka biznesu, Warszawa 2002  
5. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001. 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 

1. J. Jackson, Biznes i moralność, Warszawa 1999. 

2. J. Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu, Warszawa 2002. 
3. F. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001 

 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Organizacja ochrony środowiska 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów VI 

Kod przedmiotu C7a 

Liczba punktów ECTS 4 

Forma zaliczenia 
Wykład: zaliczenie 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr A. Kęska 

Prowadzący zajęcia dr A. Kęska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zajęcia służą zaprezentowaniu głównych zagadnień organizacja ochrony środowiska. Wprowadzony 
w dniu 24 lipca 1998 r tzw. ustawą kompetencyjną podział kompetencji i zadań przede wszystkim 
pomiędzy gminy, powiat, samorząd województwa, wojewodę i centralne organy administracji 
rządowej zdecentralizował zarządzanie środowiskiem, i spowodował podział kompetencji między 
tymi organami administracyjnymi. Mieści się w tym gospodarowanie przez organy administracji 
samorządowej środkami wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ocen oddziaływania na 
środowisko dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.  Uzgadnianie 
projektów budowlanych na podstawie ocen oddziaływania na środowisko. 
W ważnym elementem wiedzy przekazywanej studentom są również informacja na temat form 
ochrony przyrody i środowiska w Polsce i w UE 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Brak. 
 
 

 



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 
 

ma podstawową wiedzę o strukturach i zasadach 
funkcjonowania aparatu administracji publicznej w 
zakresie ochrony środowiska. 

Zaliczenie 
ustne 

W 

K_W02 
 

ma wiedzę na temat prawnych podstaw i zasad 
podejmowania i wykonywania zadań administracji 
publicznej w zakresie ochrony środowiska. 

W 

K_W07 ma podstawową wiedzę o sposobie funkcjonowania 
aparatu ochrony środowiska. W 

K_W02 
K_W05 

posiada podstawową wiedzę na temat form ochrony 
środowiska w skali międzynarodowej i polskiej  W 

K_W05 
K_W02 

posiada podstawową wiedzę na temat form ochrony 
przyrody w skali międzynarodowej i polskiej  W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U03 

prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść 
regulacji prawnych oraz ich wpływ na kierunki i 
zakres działań podejmowanych przez instytucje 
administrujące w ochronie środowiska.   

Dyskusja Ć 

K_U03 
 

prawidłowo posługiwać się podstawową 
terminologią z zakresu ochrony środowiska i 
przyrody.  Analiza 

przypadku 

Ć 

K_U07 
K_U09 

prawidłowo zebrać i analizować materiały 
niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji 
administracyjnej z zakresu ochrony środowiska 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K13 
do zdobywania wiedzy się przez całe życie i potrafi 
ją samodzielnie uzupełniać i doskonalić  

Analiza 
materiałów Ć 

K_K01 
 

do wyboru właściwych rozwiązań i dostosowuje je 
do realnych problemów. Dyskusja Ć 

K_K03 
 

działania w sposób przedsiębiorczy, uczestnicząc w 
przygotowaniu projektów społecznych,  
uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i 
polityczne. 

Praca w grupie Ć 

K_K03 
 

formułowania opinii i sądów o kwestiach 
dotyczących podstawowych zagadnień 
administracyjnych i  w dziedzinie ochrony 
środowiska i przyrody. 

Dyskusja 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. Metoda nauczania teoretycznego w formie wykładu 
polegającego na przekazaniu studentom informacji z zakresu 
szeroko pojętej organizacji ochrony środowiska z 
zastosowaniem prezentacji multimedialnych. 
2. Zaliczenie 
3. Przygotowanie do zajęć i końcowego zaliczenia 
4. Konsultacje 

0,4 
 
 
 

0,12 
3,36 
0,12 

10 
 
 
 

3 
84 
3 

                                                                                               suma 4 100 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. System aktów prawnych regulujących kwestię ochrony środowiska i przyrody  
2. Instytucje nadzorujące ochronę środowiska i przyrody w Polsce 
3. Rola jednostek administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska  
 
4. Stan środowiska w Polsce, ochrona środowiska i polityka ekologiczna                                                  
5. Alternatywne źródła energii, jako forma działań na rzecz ochrony środowiska                                   
6. Formy ochrony przyrody w Polsce i w UE                                                                                                   
7. Środowisko i zdrowie 

 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły zaliczeniowe  
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Obecność i aktywność w trakcie 
zajęć  

 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 

1. J. Famielec, Systemy finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z 
Unią Europejską, Kraków 2005 

2. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska, Warszawa 1998 

3. W. Pyłka – Gutowska, Ekologia z ochroną środowiska, Warszawa 2000 

 
Literatura uzupełniająca 

1. I. Wiatr, Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem Tom I, Warszawa 2008 

2. S. Wiąckowski, Ekologia ogólna, Bydgoszcz 1998 

 

Strony internetowe: Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW, GIOŚ, GDOŚ  

 
 
 



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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Zadania samorządów w ochronie środowiska 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów VI 

Kod przedmiotu C7b 

Liczba punktów ECTS 4 

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 
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z rolą samorządu terytorialnego w prawnym 
systemie ochrony środowiska w Polsce. Zdobycie wiedzy przydatnej w pracy zawodowej dotyczącej 
informacji, w jakim zakresie zadania ochronne wykonywane przez samorząd terytorialny są 
aktualnie zbieżne z zadaniami ochronnymi wynikającymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej. 
Poznanie roli  samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przyrody , jak również postępowania z 
odpadami czy też ochroną gruntów rolnych i leśnych 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Wcześniej poznany materiał w ramach przedmiotu: Organizacja 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 zna i rozumie: 

K_W04 struktury i zasady funkcjonowania aparatu administracji 
samorządowej w zakresie ochrony środowiska. 

Zaliczenie 
ustne 

W 

K_W02 
prawne podstawy i zasady podejmowania i wykonywania 
zadań administracji samorządowej w zakresie ochrony 
środowiska. 

W 

K_W05 
K_W02 

form ochrony środowiska i przyrody w skali 
międzynarodowej i polskiej  W 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U03 

prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść regulacji 
prawnych oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań w 
ochronie środowiska podejmowanych przez organa 
administracji samorządowej 

Dyskusja Ć 

K_U07 
zebrać i analizować materiały niezbędne do podjęcia 
prawidłowej decyzji administracji samorządowej z 
zakresu ochrony środowiska 

Analiza 
przypadku Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K02 
 K_K08 

do wyboru właściwych rozwiązań i dostosowuje je do 
realnych problemów. Dyskusja Ć 

K_K03 formułowania opinii i sądów w kwestiach dotyczących 
zadań samorządów dotyczących ochrony środowiska Praca 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.  Metoda nauczania teoretycznego w formie wykładu 
polegającego na przekazaniu studentom informacji z 
zastosowaniem prezentacji multimedialnych. 

2. Praca własna studenta 
3. Zaliczenie 

Konsultacje 

0,4 
 
 
 

3,36 
0,12 
0,12 

10 
 
 
 

84 
3 
3 

                                                                                               suma 4 100 
(1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

 

 



5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
System kompetencyjny ochrony, użytkowania i kształtowania środowiska w Polsce 
Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska  
Organy ochrony środowiska i ich zadania 

1.  Zadania o charakterze organizatorskim - służące    realizacji polityki ochrony 
2.   Zadania o charakterze bezpośrednio wykonawczym  
3.   Zadania o charakterze zobowiązująco - reglamentacyjnym  
4.   Zadania o charakterze kontrolno-nadzorczym 

Najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
Implementacja wytycznych i celów dyrektyw UE w prawie polskim 
Egzekucja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na poziomie lokalnym 
Oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć 
Aspekty prawne i proceduralne gospodarowania na obszarach chronionych na przykładzie obszaru 
Natura 2000  
 
 
 
 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Prace kontrolne  

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 

1. J. Famielec, Systemy finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z 
Unią Europejską, Kraków 2005 

2. RomanStec, Jolanta Bicinska, Dorota Strus; Rola samorządu terytorialnego w prawnym 
systemie ochrony środowiska, Wydawnictwo: ASPRA 

 

 
Literatura uzupełniająca 

3. I. Wiatr, Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem Tom I, Warszawa 2008 

4. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska, Warszawa 1998 
 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów I-VI 

Kod przedmiotu C8a 

Liczba punktów ECTS 7 

Forma zaliczenia 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę I-V semestr 

Ćwiczenia: egzamin VI semestr 

Koordynator przedmiotu mgr M. Starczewska 

Prowadzący zajęcia mgr M. Starczewska, mgr K. Kulak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem kursu jest rozwijanie sprawności językowych na poziomie B2. 
 
1. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:  
- cech systemu fonetycznego języka angielskiego  
- zakresu słownictwa wykorzystywanego w kontaktach zawodowych i pozazawodowych 
2. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: 
- stosowania języka angielskiego w mowie i piśmie  
- porozumiewania się w codziennym życiu i praktyce zawodowej w języku angielskim 
- posługiwania się poprawną terminologią medyczną 
3. Kształtowanie postawy studenta do:  
- przekonania o konieczności pogłębiania umiejętności językowych 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Student nie musi mieć wcześniejszej wiedzy czy umiejętności z języka angielskiego 
 

 



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 
K_W02 

słownictwo związane z administracją w danym językiem 
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego;  

Zaliczenie 
pisemne 

Ć 

K_W05 
K_W01 

podstawową terminologię prawną związaną z 
administracją w języku angielskim Ć 

K_W02 kulturę państw anglojęzycznych Ć 
K_W02 funkcje językowe, rozróżniać czasy gramatyczne Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U04 
rozumieć i potrafić stosować potoczne wyrażenia i bardzo 
proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia 
codziennego  

Zaliczenie 
ustne 

Ć 

K_U04 
K_U08 

formułować pytania z zakresu życia prywatnego, 
dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, 
których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na 
tego typu pytania.  

Ć 

K_U06 poprawnie wykorzystać wiedzę dotyczącą  życia w 
państwach anglojęzycznych Ć 

K_U08 
dostrzegać dylematy związane z różnymi aspektami 
języka angielskiego, formalnymi i nieformalnymi 
strukturami 

Ć 

K_U05 
 

dążyć do poszerzania swojej wiedzy w obszarze kultury 
krajów anglojęzycznych Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K13 
K_K10 

do uczenia się przez całe życie, rozumie tę potrzebę oraz 
potrafi dowodzić  jej słuszności. 

postawa 
studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_K07 
K_K01 

analizować nowe sytuacje i problemy, samodzielnie 
formułuje propozycje ich rozwiązania. 

analiza 
materiałów Ć 

K_K11 do zaangażowanego uczestnictwa w publicznym 
używaniu języka angielskiego praca w grupie Ć 

K_K10 
wyszukiwać nowe źródła informacji i zdobywać wiedzę 
szczególnie z obszaru krajów anglojęzycznych 

analiza 
materiałów 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 

Bilans nakładu pracy studenta: 
 
Semestr I  
Lektorat – 12 godz.  
Przygotowanie do sprawdzianu – 9 godz. 
Sprawdziany okresowe i omówienie wyników – 4 godz. 
 

 
 
 

0,48 
0,36 
0,16 

 

 
 
 

12 
9 
4 
 

Semestr II 
Lektorat – 16 godz.  
Przygotowanie do sprawdzianu – 5 godz. 
Sprawdziany okresowe i omówienie wyników – 4 godz. 
 

 
0,64 
0,2 

0,16 

 
16 
5 
4 

Semestr III 
Lektorat – 16 godz.  
Przygotowanie do sprawdzianu – 5 godz. 
Sprawdziany okresowe i omówienie wyników – 4 godz. 
 

 
0,64 
0,2 

0,16 

 
16 
5 
4 

Semestr IV 
Lektorat – 22 godz.  
Przygotowanie do sprawdzianu – 1 godz. 
Sprawdziany okresowe i omówienie wyników – 2 godz. 
 
Semestr VI 
Lektorat – 24 godz.  
Przygotowanie do sprawdzianu 
Sprawdziany okresowe i omówienie wyników – 1 godz. 

 
0,88 
0,04 
0,08 

 
 

0,96 
0 

0,04 

 
22 
1 
2 
 
 

24 
 

1 
 
Semestr VI 
Lektorat – 24 godz.  
Przygotowanie do sprawdzianu 
Przygotowanie do egzaminu 
Sprawdziany okresowe i omówienie wyników – 4 godz. 
Egzamin ustny – 1 godz. 
 

 
 

0,96 
0,4 

0,44 
0,16 
0,04 

 
 

24 
10 
11 
4 
1 
 

                                                                                               suma 7 175 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU 
 

Semestr I, II 

Ć1  Test diagnostyczny.  
 

  
1.Test diagnostyczny. 
 



Ć2 
 Dane personalne 
 
Kraje i narodowości 

1. Zwroty grzecznościowe; Liczebniki 1-20; Dni tygodnia; 
2. Czasownik to be w czasie teraźniejszym: formy pełne i skrócone, 
zdania oznajmujące, pytające, przeczące. 
3. Nazwy krajów, Narodowości; Liczebniki 20-1000. 
 

Ć3 
Formularze osobowe 
 Szkoła 
 

1.Adresy; Adresy poczty elektronicznej; Numery telefonów;  
2.Alfabet; Przymiotniki dzierżawcze: my, his etc 
3.Wyposażenie w klasie; Polecenia nauczyciela; Przedimki nieokreślone: 
a/an; Liczba mnoga rzeczowników; Zaimki wskazujące: this/that, 
these/those 

Ć4  Jedzenie 
1.Nazwy posiłków, artykułów żywnościowych,  
2.Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, l. mnoga 
3. Zwroty grzecznościowe,  

Ć5 W biurze 
1.Pisanie listu elektronicznego/listu); Udzielanie i uzyskiwanie informacji 
2. C.V., podanie o pracę… 
3. Test zaliczeniowy 

  
Ć6 

 Praca 
 

1.Rutyny: Present Simple a Present Continuous 
2.Czasowniki modalne 
3.Maile formalne. 

Ć7 Rozrywka 
1.W kinie, teatrze, na koncercie. 
2.Przyimki czasu i miejsca. 
3.Rozmowy telefoniczne. 

Ć8 Podróże 
1.Past Simple: czasowniki regularne. 
2. Nazwy geograficzne. 
3. Fonetyka. 

Ć9 Zakupy 
1.Past Simple: czasowniki nieregularne 
2. Czasowniki i określniki czasu. 
3. W sklepie. 

Ć10 Rozmowy telefoniczne 
1.Zaimki. 
2. Akcent w zdaniu. 
3. Powtórzenie czasów przeszłych. 

Ć11 Przyszłość 
1. Mówienie o planach. 
2. Powtórzenie gramatyki i słownictwa 
3.Test zaliczeniowy. 

 
 

Semestr III, IV 

Ć1  
 Przypomnienie 
wiadomości z zeszłego 
roku. 

  
1.Test diagnostyczny. 
 

Ć2 

Dom 

 

 

 

Pomieszczenia; Meble; Konstrukcje there is/there are 

Rozumienie ze słuchu (zadania: udzielanie odpowiedzi) 

Mówienie (zadania: opisywanie pokoju/mieszkania), Opisywanie domu/ 
pomieszczeń/umeblowania Uzyskiwanie i udzielanie informacji There 
is/there are; Flat to rent 

Ć3 Hotel 

Przysłówki miejsca; Konstrukcje there was/there were 

Rozumienie tekstu czytanego (zadania: udzielanie odpowiedzi, 
wyszukiwanie i poprawianie błędnych informacji) 

Rozumienie ze słuchu (zadania: uzupełnianie luk) 



Mówienie (zadania: opisywanie ilustracji),  Relacjonowanie wydarzeń, 
Opisywanie domu/położenia 

Ć4 
Życie codzienne – życie 
sąsiedzkie 

Czynności dnia codziennego; Czas present continuous  

Mówienie (zadania: odpowiadanie na pytania ankiety) 

Rozumienie ze słuchu (zadania: zapisywanie zdań); Uzyskiwanie i 
udzielanie informacji; Opisywanie bieżących wydarzeń/czynności; 
Present continuous  

Ć5 
Miejsce zamieszkania – 
miasto 

Miejsca warte polecenia w Londynie; Miejsca warte polecenia w mieście; 
Czasy present simple i present conrinuous 

Rozumienie ze słuchu (zadania: dopasowywanie, uzupełnianie luk) 

Rozumienie tekstu czytanego (zadania: udzielanie odpowiedzi, 
dopasowywanie wyrazów do ich znaczeń) 

Mówienie (zadania: odpowiadanie na pytania ankiety); Opisywanie 
miejsc ; Present simple or present continuous? Find the difference 

 C6 Podróżowanie 

Wskazówki dotyczące drogi; Miejsca w mieście;  

Rozumienie ze słuchu (zadania: uzupełnianie luk) 

Mówienie (odgrywanie ról) 

Pisanie (zadania: pisanie pocztówki); Wskazywanie/pytanie o drogę; 
Pisanie pocztówki 

Test zaliczeniowy. 

Ć7  Odżywianie się 

Produkty żywnościowe; Potrawy; Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; 
Przedimki nieokreślone a/an, some/ any 

Mówienie (zadania: opisywanie diety, wydawanie opinii) 

Rozumienie ze słuchu (zadania: uzupełnianie luk, udzielanie odpowiedzi); 
Uzyskiwanie i udzielanie informacji; Countable/uncountable nouns; Food 
families 

Ć8 Pogoda 

Przymiotniki opisujące pogodę; Stopniowanie przymiotników – stopień 
najwyższy przymiotnika 

Rozumienie tekstu czytanego (zadania: dobieranie, udzielanie 
odpowiedzi) 

Mówienie (zadania: zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi); 
Opisywanie pogody Superlative adjectives; What do you know about the 
UK?  

 
 

Semestr V, VI 



Ć1  
Rodzina i praca 
 
 

Przypomnienie wiadomości z zeszłego roku.  

 1.  Who’s who? Szyk słów w pytaniach. Potoczne zwroty i wyrażenia. 
Język biznesowy. Alfabet i daty. 

2.  Who knows you better? Present Simple. Rodzina. Zaimki osobowe. 3 
osoba liczby pojedyńczej. 

3. At the MoulinRouge. Present Continuous. Części ciała. Przyimki 
miejsca. Dwudzwięki. 

Ć2 
Podróże 
 
 

4. The Devil’s Dictionary. Defining relative clauses. Zwroty wyrażające 
parafrazy. Słowniki anglo-języczne. 
5. Praktyczny angielski: na lotnisku, opisywanie osób i miejsc, 
amerykański v. brytyjski angielski 
6. Right place, wrong time. Past Simple- czasowniki regularne i 
nieregularne. Wakacje i święta. 
 

Ć3 Rozrywka 
 

7. A moment in time. Past Continuous. Przyimki i określniki czasu. 
8. Fifty years of pop. Różne rodzaje pytań. Muzyka. 
9. One October evening. Spójniki i „linking words”. 
 

Ć4  Biuro 

10. W hotelu, na konferencji. 
11. Where are you going? „Going to” a Present Continuous (sposoby 
wyrażania przyszłości). Phrasal verbs. 
12. The pessimist’s phrase book. Will/ won’t – wyrażanie przewidywań 

Ć5 Oficjalne pisma i 
rozmowy 

13. I’ll always love you. Will – obietnice, oferty, spontaniczne decyzje. 
14. I was only dreaming. Powtórzenie czasów przeszłych, teraźniejszych i 
przyszłych. 
15. W restauracji, nieformalne listy i zażalenia. 
 

Ć6   Zakupy 
 

16. From rags to riches. Present Perfect a Past Simple. Ubrania. 
17. Family conflicts. Present Perfect i określniki czasu. 
18. Faster, faster. Przymiotniki- stopniowanie, porównania. 
 

Ć7 Przyjęcia 

19. The world’s friendliest city. Stopień najwyższy przymiotników i 
przysłówków. 
20. Opisywanie miejsca zamieszkania i pracy. 
21. Are you a party animal? Bezokoliczniki. 
 

Ć8 Business English 

22. What makes you feel good? Czasowniki+-ing. 
23. How much can you learn in a month? Czasowniki modalne. Sporty. 
24. W supermarketach. Pisanie formalnych maili. 

 
 
 
 
 
 
 

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  

Moduł (przedmiot) kończy się egzaminem ustnym lub pisemnym po ostatnim semestrze. Na ocenę 
końcową składają się: oceny cząstkowe uzyskane w toku  realizacji treści programowych 
modułu/przedmiotu (ocena z prac zaliczeniowych, testów kontrolnych, odpowiedzi, aktywności 
itp.) oraz ocena z egzaminu (w formie testu lub egzaminu ustnego z całości zakresu 
modułu/przedmiotu). Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie 
pozytywnych ocen z poszczególnych części modułu/przedmiotu i ocen z prac zleconych przez 
prowadzących przedmiot oraz rozliczenie nieobecności na zajęciach. 

  
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa 



Podręczniki, ćwiczenia gramatyczne oraz materiały dodatkowe: „New English File”, poziom 
elementary wydawnictwa Oxford  

Literatura uzupełniająca 

E. Mańko, Język angielski. Korepetycje domowe. Wydawnictwo Langenscheidt 
 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Uzupełniający 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów I-VI 

Kod przedmiotu C8b 

Liczba punktów ECTS 7 

Forma zaliczenia 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę I-V semestr 

Ćwiczenia: egzamin VI semestr 

Koordynator przedmiotu mgr M. Langner-Baecker 

Prowadzący zajęcia mgr M. Langner-Baecker 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Zajęcia służą zaprezentowaniu głównych zagadnień prawoznawstwa, a zwłaszcza przedstawienie 
podstawowych reguł tworzenia, stosowania oraz obowiązywania prawa. Celem zajęć jest 
przybliżenie studentom podstawowych kategorii pojęciowych, terminologii i specyfiki języka 
prawnego i języka prawniczego, a ponadto: zapoznanie się z zasadami wykładni prawa, jej 
dyrektywami interpretacyjnymi i inferencyjnymi, podstawami na temat racjonalnego 
prawotwórstwa i sądowego stosowania prawa, przedstawienie sposobu rekonstruowania norm 
prawnych z przepisów prawa i roli zasad prawa. 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy. Znajomość 
podstawowej terminologii w j. polskim (spółgłoska, samogłoska, głoska dźwięczna/bezdźwięczna, 
intonacja, akcent wyrazowy, zdaniowy) 
 

 



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 
słownictwo związane z administracją w danym językiem 
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego;  Zaliczenie 

pisemne 

Ć 

K_W05 
K_W02 

podstawową terminologię prawną związaną z 
administracją w języku niemieckim Ć 

K_W02 funkcje językowe, rozróżniać czasy gramatyczne Ć 
W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U04 przygotowywać prace pisemne w języku obcym, 
także związane ze studiowanym kierunkiem;  

Zaliczenie 
ustne 

Ć 

K_U04 
K_U06 

przygotowywać wystąpienia ustne w języku 
niemieckim, także związane ze studiowanym 
kierunkiem, 

Ć 

K_U05 zdobywać i poszerzać samodzielnie swoją wiedzę o 
gramatyce j. niemieckiego, Ć 

K_U08 stosować poprawną intonację, akcent wyrazowy i 
zdaniowy, Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K13 
K_K10 

Do ciągłego pogłębiania kompetencji językowej, postawa 
studenta 
podczas 
dyskusji 

Ć 

K_K13 
K_K10 

podejmować wyzwania zawodowe polegające na 
zapoznawaniu się z tekstami aktów prawnych 
sformułowanych w języku niemieckim, 

analiza 
materiałów Ć 

K_K05 komunikować się z osobami władającymi językiem 
niemieckim. praca 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 

Bilans nakładu pracy studenta: 
 
Semestr I  
Lektorat – 12 godz.  
Przygotowanie do sprawdzianu – 9 godz. 

 
 
 

0,48 
0,36 

 
 
 

12 
9 



Sprawdziany okresowe i omówienie wyników – 4 godz. 
 

0,16 
 

4 
 

Semestr II 
Lektorat – 16 godz.  
Przygotowanie do sprawdzianu – 5 godz. 
Sprawdziany okresowe i omówienie wyników – 4 godz. 
 

 
0,64 
0,2 

0,16 

 
16 
5 
4 

Semestr III 
Lektorat – 16 godz.  
Przygotowanie do sprawdzianu – 5 godz. 
Sprawdziany okresowe i omówienie wyników – 4 godz. 
 

 
0,64 
0,2 

0,16 

 
16 
5 
4 

Semestr IV 
Lektorat – 22 godz.  
Przygotowanie do sprawdzianu – 1 godz. 
Sprawdziany okresowe i omówienie wyników – 2 godz. 
 
Semestr VI 
Lektorat – 24 godz.  
Przygotowanie do sprawdzianu 
Sprawdziany okresowe i omówienie wyników – 1 godz. 

 
0,88 
0,04 
0,08 

 
 

0,96 
0 

0,04 

 
22 
1 
2 
 
 

24 
 

1 
 
Semestr VI 
Lektorat – 24 godz.  
Przygotowanie do sprawdzianu 
Przygotowanie do egzaminu 
Sprawdziany okresowe i omówienie wyników – 4 godz. 
Egzamin – 1 godz. 
 

 
 

0,96 
0,4 

0,44 
0,16 
0,04 

 
 

24 
10 
11 
4 
1 
 

                                                                                               suma 7 175 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Zajęcia opierają się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-
leksykalne dotyczące życia codziennego i o charakterze społeczno-kulturowym, a także 
zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 
 
Zagadnienia gramatyczne:  
 
SKŁADNIA  
Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące.  
Szyk wyrazów: prosty, przestawny, szyk zdania podrzędnie złożonego. 
Przeczenia: nein, nicht, kein, nie i ich miejsce w zdaniu.  
Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, denn, oder, sondern, und, deshalb i inne. Zdania 
podrzędnie złożone: podmiotowe, dopełnieniowe, okolicznikowe przyczyny, celu, czasu, 
warunkowe rzeczywiste, przyzwalające, zdania przydawkowe z zaimkiem względnym, wyrażanie 



życzeń możliwych i niemożliwych do spełnienia, stosowanie strony biernej czasownika, konstrukcje 
bezokolicznikowe  
 
CZASOWNIK  
Formy czasowe: strona czynna czasownika: Präsens , Präteritum,Perfekt, Plusquamperfect 
Czasowniki zwrotne  
Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone 
 Czasowniki modalne  
Tryb rozkazujący 
 Rekcja czasowników 
 
 PRZYMIOTNIK 
 Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym, zaimkiem dzierżawczym, z 
przeczeniem kein, keine, bez rodzajnika ü Stopniowanie przymiotnika i zastosowanie w zdaniach 
porównawczych 
 
ZAIMEK  
Odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych, zwrotnych.  
Zaimek nieosobowy es  
Zaimki względne  
Zaimki pytające  
 
LICZEBNIK  
Liczebniki główne  
Liczebniki porządkowe  
 
RZECZOWNIK  
Typy odmian rzeczownika: słaba, mocna, 
 Użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego, użycie rzeczownika bez rodzajnika 
Rzeczowniki tworzone od nazw miast, krajów i części świata  
 
PRZYIMEK 
Przyimki z celownikiem.  
Przyimki z biernikiem  
Przyimki z celownikiem i biernikiem  
Przyimki z dopełniaczem  
 
Zagadnienia leksykalne: 
Dane personalne (znajomość języków obcych, rodzina, cechy charakteru, życiorys)  
Dom (miejsce zamieszkania, wygląd domu, poszukiwanie mieszkania, wynajmowanie mieszkania, 
sąsiedztwo)  
Czas wolny (zainteresowania, sport, wakacje, telewizja, urlop w kraju i za granicą)  
Żywienie (restauracja, posiłki, jadłospis)  
Zakupy (rodzaje sklepów, wyprzedaż, przecena, reklamacja) 
Usługi (poczta, bank, urzędy)  
Życie rodzinne i towarzyskie (święta, korespondencja, zaproszenia)  
Zdrowie (higieniczny tryb życia, lekarz, dentysta, alternatywne metody leczenia, postępy w 
medycynie)  
Kultura i sztuka (kino, teatr, wystawa)  
Podróże (lotnisko, dworzec, kasy biletowe, rezerwacja, informacja, hotel, biuro podróży, plan 
miasta, pytanie o drogę)  
Biografie znanych ludzi, wspomnienia  
Partnerstwo, przyjaźń , miłość  



Świat mediów, książki 
 
 
 
 
 

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. Praca zaliczeniowa 
2. Obecność z udokumentowaną aktywnością studenta na zajęciach 
3. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 

  
 

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. 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D1 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu mgr R. Żak 

Prowadzący zajęcia mgr R. Żak 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z  najważniejszymi problemami  w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego; ukazanie  mechanizmów i uwarunkowań wynikających z uwarunkowań w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
brak 
 

 

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

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 



uczenia się 
(symbol) 

efektów uczenia 
się 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 

K_W05 podstawowe pojęcia w zakresie  bezpieczeństwa 
wewnętrznego.  

Test wyboru  

Ć 

K_W02 genezę bezpieczeństwa wewnętrznego  Ć 

K_W02 uwarunkowania prawne i społeczne bezpieczeństwa 
wewnętrznego Ć 

K_W10 
K_W04 

regulacje w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego, Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U07 analizować  zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego, interpretacja 

tekstów 
źródłowych 

Ć 

K_U03 interpretuje poprawnie zakres odpowiedzialności 
instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego Ć 

K_U03 
K_U10 

rozwiązywać problemy  dotyczące bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

Ocena 
wynikająca z 
obserwacji w 
trakcie zajęć 

Ć 

K_U03 przedstawić podstawowe uwarunkowania 
zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K13 
do stałego dokształcania się i aktualizacji wiedzy, interpretacja 

tekstów 
źródłowych 

Ć 

K_K02 
K_K13 
K_K12 

do budowania płaszczyzny aksjologicznej w życiu 
prywatnym i zawodowym. 

Relacje z 
innymi 

studentami 
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  
2. Prezentacja multimedialna lub ustna studenta 
3. Konsultacje 
4. Praca własna studenta 
5. Zaliczenie 

0,36 
0,12 
0,08 
2,36 
0,08 

9 
3 
2 

59 
2 

                                                                                               suma 3 75 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

 

 

5. Treści programowe przedmiotu 



TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Podstawowe pojęcia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 
2. Obszar zainteresowania nauk o bezpieczeństwie 
3. Wybrane zagadnienia związane ze zwalczaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego 
4. Przewidywane kierunki rozwoju nauk o bezpieczeństwie 
 
 
 
 

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. Test wyboru  
2. Protokoły:  zaliczenia 

  
 

8. Literatura i inne materiały 



 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
1. Red. R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008 
2. Red. P. Williams, Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.  
3. M. Bieniek, S. Mazur, System zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice 2009 
4. M. Bieniek, S. Mazur, Bezpieczeństwo i obronność Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice 2006 
 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D2 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 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 podstawowymi zagadnieniami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 
Poznanie i rozumienie podstawowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz funkcji 
kierowniczych i stylów kierowania. 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Poprawne posługiwanie się językiem polskim w komunikacji z otoczeniem, umiejętność logicznego 
wnioskowania i współpracy. 
 

 

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

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 



uczenia się 
(symbol) 

efektów uczenia 
się 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 

K_W03 istotę zarządzania zasobami ludzkimi, koncepcjach i 
metodach nowoczesnego doboru kadr 

Praca pisemna  

Ć 

K_W03 
 uwarunkowania kształtujące sposoby działania 
organizacji oraz cele i funkcje dokonywania oceny 
pracowników 

Ć 

K_W03 
K_W08 

procesy podejmowania decyzji, kierowania ludźmi 
zarządzania zasobami ludzkimi. Ć 

 nowoczesne metody doboru pracowników. Ć 
W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U05 
K_U06 
K_U12 

wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i prostej 
analizy stylu kierowania w danej organizacji Ocena sytuacji Ć 

K_U05 
K_U06 
K_U12 

opracować system ocen pracowniczych, dokonać 
analizy informacji i oceny pracowników w danej 
organizacji. 

Udział w 
dyskusji Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K04 
K_K09 

współdziałać i pracować w grupie, również jej Relacje w 
grupie Ć 

K_K04 
K_K09 

przewodzić, przyjmując różne role w grupie, Relacje w 
grupie Ć 

K_K03 
formułować opinie i sądy o kwestiach dotyczących 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. Godziny kontaktowe z nauczycielem - ćwiczenia 
2. Konsultacje (wg zgłoszonych potrzeb studentów) 
3. Godziny pracy własnej studenta. Analiza tekstów 

źródłowych 
4. Zaliczenie  

0,48 
0,08 
2,36 

 
0,08 

12 
2 

59 
 

2 
                                                                                               suma 3 75 

 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Nowoczesne metody doboru kadr. 



2. Zarządzanie wiedzą, czasem, stresem, informacją w organizacji. 
3. Audyt oraz kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
4. Systemy wynagradzania za pracę.  
5. Motywowanie pracowników.  
6. Hierarchia potrzeb Maslowa i teoria dwuczynnikowa Herzberga (wybrane przykłady 

motywatorów i antybodźców).  
7. Gratyfikacja finansowa i pozafinansowa. 
8. Cele i funkcje dokonywania oceny pracowników. 

 
 
 

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 zaliczeń 
2. Praca pisemna  

 



8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa  

1. E. McKena, N. Beech, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 1999 
2. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2003 
3. Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2010 

 
Literatura uzupełniająca  

4. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 1992 
5. S. Borkowska, Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997 
6. M. Kostera, Zarządzanie personelem, Warszawa 2000 
7. J. A. F. Stoner, i in., Kierowanie, Warszawa 2001 
8. H. Bieniok, Metody sprawnego zarządzania, Warszawa 2001 

 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Informacja publiczna i komunikacja społeczna 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D3 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Geszprych 

Prowadzący zajęcia dr M. Geszprych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Pogłębienie wiedzy oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji studentów w 
zakresie informacji publicznej i komunikacji społecznej. W związku z  powyższym  
tematyką  realizowanych ćwiczeń dydaktycznych będą  zagadnienia najważniejsze, 
mieszczące się w limicie godzin przedmiotu. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Powinien mieć podstawową wiedzę  z zakresu psychologii i socjologii   
( w tym mediacji i negocjacji ). 
 
 

 

 

 

 



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 
K_W03 

terminologię przedmiotu informacja publiczna i 
komunikacja społeczna  

Zaliczenie 
ustne ć 

K_W03 
K_W07 

cele, zadania i modele komunikacyjne     Zaliczenie 
ustne 

ć 

K_W09 

systemy komunikowania społecznego; zna reguły, 
normy, wzorce rządzące funkcjonowaniem systemu; 
opisuje możliwości dopływu informacji do 
wszystkich ogniw systemu  

Zaliczenie 
ustne 

ć 

K_W09 
K_W01 

typ  systemu komunikowania na poziomie 
grupowym i międzygrupowym; masowym, 
publicznym, społecznym;  

Prezentacja 
ć 

K_W09 zna komponenty komunikowania   Prezentacja ć 
W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U07 
K_U09 
K_U12 

analizować i oceniać różne źródła informacji 
naukowych dotyczących komunikacji społecznej, 
dostosować się do wymogów korzystania z nich w 
administracji publicznej  

Analiza 
przypadku 

ć 

K_U06 
K_U12 

doskonalić  technik komunikacji interpersonalnej 
oraz ich wykorzystania w aktywności zawodowej 
pracownika administracji publicznej 

Aktywne 
uczestnictwo 
w zajęciach 

ć 

K_U08 
K_U12 

oceniać procedury komunikowania, tworzy i wdraża 
nowe projekty 

Prezentacja 
multimedialna 

ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K05 prezentuje i uzasadnia efekty swojej pracy Prezentacja 
multimedialna 

ć 

K_K13 przejawia motywację ulepszania własnych 
umiejętności komunikowania się z innymi Praca w grupie ć 

K_K11 
K_K06 

utrzymuje  prawidłowe relacje społeczne    Praca 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. Ćwiczenia i dyskusja 
2. Analiza tekstów źródłowych 

0,48 
1,4 

12 
35 



3. Samodzielna praca, przygotowanie do zajęć 
4. Konsultacje 
5. Zaliczenie 

0,96 
0,08 
0,08 

24 
2 
2 

                                                                                               suma 3 75 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Ćwiczenia:       
 
1. Pojęcie i znaczenie komunikacji interpersonalnej: istota komunikacji werbalnej/ niewerbalnej; 
cechy i  elementy procesu komunikowania się. 
2.Komunikowanie informacyjne, perswazyjne , synergiczne. 
3. Główne uwarunkowania procesu komunikacyjnego: percepcja rozmówcy, czynniki kulturowe, 
zamysł/ motyw, cechy interakcji, czynniki osobowościowe, emocje, sytuacja zewnętrzna, 
umiejętność komunikowania się.  
4. Ważniejsze teorie i modele komunikacyjne: modele podstawowe, przepływu informacji, efektu 
długoterminowego. 
5.System komunikowania organizacyjnego: komunikowanie -> kierownik- struktura grupowa; 
komunikacja między członkami grupy; modele struktury organizacyjnej- model biurokracji Webera i 
McGregora.  
6. System komunikowania publicznego: istota, cechy, zadania i formy komunikowania publicznego.  
7. Pojęcie i specyfika  komunikowania masowego: system medialny, instytucja medialna, 
komunikator masowy; zintegrowanie środków masowego przekazu.  
8. Elementy komunikowania politycznego: organizacje polityczne, media, obywatele;  kierunki 
transmisji wiadomości i mediatyzacja  polityki. 
 
 
 

6. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

1. Protokoły zaliczeniowe  
2. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 

  
 

7. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

 V. Birkenbihl, Komunikacja werbalna/niewerbalna, Wrocław 1998 
 D. Aslett, Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę, Warszawa 1994 
 B. Dobek- Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2010. 
 J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006. 

                      
      Literatura uzupełniająca: 



 B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Warszawa 1999 
 W. Budzyński, Public Relations – zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 1999 

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo podatkowe 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D4 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma 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 
1. Zapoznanie studentów ze źródłami i wykładnią przepisów prawa podatkowego. 
2. Zapoznanie studentów z konstrukcją zobowiązania podatkowego. Zapoznanie studentów z 

prawami i obowiązkami podmiotów stosunku prawno podatkowego. 
3. Zapoznanie studentów z zasadami powstawania oraz sposobami wygaszania zobowiązań 

podatkowych. 
4. Zapoznanie studentów z rodzajami odpowiedzialności występującymi w prawie 

podatkowym oraz rodzajami zabezpieczeń zobowiązań podatkowych 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 

1. Student posiada ogólną wiedzę z zakresu prawoznawstwa. 
2. Student posiada ogólna wiedzę z zakresy systemu 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_W01 
K_W02 
K_W05 

po zakończeniu zajęć student ma uporządkowaną 
wiedzę na temat źródeł prawa podatkowego oraz 
wykładni przepisów prawa podatkowego. 

Test 
weryfikujący Ć 

K_W03 
K_W10 

konstrukcję zobowiązania podatkowego, w 
szczególności zna prawa i obowiązki podmiotów 
stosunku prawno- podatkowego 

Dyskusja Ć 

K_W02 
K_W03 
K_W10 

posiada wiedzę o sposobach powstawania i 
wygaszania zobowiązań podatkowych, oraz o 
rodzajach zabezpieczeń tych zobowiązań. 

Test 
weryfikujący Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U03 
K_U11 

interpretować i wyjaśniać zjawiska prawne w 
obszarze materialnego ogólnego prawa 
podatkowego 

Prezentacje 
ustne - 

Zbieranie 
informacji, 

opracowanie 
wyników 

Ć 

K_U01 
K_U03 

opisywać zasady powstawania zobowiązań 
podatkowych oraz potrafi ustalić rodzaj 
odpowiedzialności ciążącej na podmiocie 

Ocena sytuacji Ć 

K_U01 
K_U11 

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy 
przy rozstrzyganiu konkretnych problemów z 
zakresu materialnego prawa podatkowego. 

Dyskusja Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K13 
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać swoją 
wiedzę i umiejętności, uwzględniając w 
szczególności aktualne poglądy doktryny 

Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

K_K13 do ciągłego rozwoju zawodowego Ocena sytuacji Ć 

K_K08  
K_K04 

współdziałać i pracować w zespole, co w wielu 
wypadkach umożliwia prawidłowe rozwiązanie 
problemu związanego z prawem podatkowym. 

Relacje w 
grupie Ć 

K_K01 
K_K11 

zidentyfikować problemy pojawiające się w ramach 
prowadzenia spraw z zakresu prawa podatkowego i 
oceniając ich złożoność 

Weryfikacja 
postaw w 

interakcjach 
społecznych 

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 + prezentacja multimedialna 
2. Praca w grupach i dyskusja 

0,24 
0,24 

6 
6 



3. Analiza tekstów źródłowych 
4. Samodzielna praca, przygotowanie do zajęć 
5. Konsultacje 
6. Zaliczenie 

0,92 
1,44 
0,08 
0,08 

23 
36 
2 
2 

                                                                                               suma 3 75 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Źródła i wykładnia prawa podatkowego 
2. Zobowiązanie podatkowe- elementy konstrukcji 
3. Konstrukcja zobowiązania podatkowego- studium przypadków 
4. Podmioty stosunku prawno- podatkowego i ich odpowiedzialność w prawie podatkowym- 

studium przypadków 
5. Rodzaje odpowiedzialności w prawie podatkowym 
6. Powstawanie i wygaszanie zobowiązań podatkowych- studium przypadków 
7. Zaległość podatkowa 
8. Zabezpieczenia zobowiązań podatkowych- studium przypadków 

 
 
 
 

6. Formy dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Oceniony test weryfikacyjny 

  
 

7. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa  

1. H. Litwińczuk red., Prawo podatkowe przedsiębiorców Tom I, Gdynia 2006, 
2. H. Litwińczuk red., Prawo podatkowe przedsiębiorców Tom II, Gdynia 2006, 
3. E. Kotowska, Podstawy wiedzy o podatkach w Polsce w okresie ubiegania się o członkostwo 

w UE, Warszawa 2001. 
4. A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe – zarys systemu, Toruń 2009. 

 
Literatura uzupełniająca  

1. R. Dowgier, P. J. Lewkowicz i in., Prawo podatkowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 
2004 

2. B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, Harmonizacja prawa podatkowego Unii 
Europejskiej i Polski, Warszawa 1998. 



 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Cyfryzacja usług publicznych 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D5 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr P. Kozielski 

Prowadzący zajęcia dr P. Kozielski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przedstawienie podstawowych zagadnień i problemów informatyzacji w administracji publicznej. 
Przedstawienie dokumentów strategicznych oraz podstawowych aktów prawnych z zakresu 
informatyzacji administracji publicznej.  
Charakterystyka wybranych systemów ponadsektorowych i sektorowych – architektura systemów.  
Wymiana informacji w formie elektronicznej w relacji obywatel – podmiot publiczny.  
Standardy otwarte - ustalanie, publikowanie, specyfikacje rozwiązań stosowanych w 
oprogramowaniu w administracji publicznej na platformie e-PUAP. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
 
Zaliczony przedmiot: technologia informacyjna lub Techniki biurowe i informatyzacja administracji 
oraz informatyka w administracji lub systemy teleinformatyczne w 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_W06 
K_W09 
K_W10 

zasady informatyzacji administracji publicznej 
w Polsce i zakres obszarów informatyzowanych 
w projektach ponadsektorowych i sektorowych 

Test pisemny Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U08 
K_U07 

zastosować wiedzę z zakresu systemów 
informatycznych ogólnokrajowych i 
stosowanych w poszczególnych rodzajach 
urzędów do rozwiązywania szczegółowych 
zadań praktycznych w administracji 

Zadanie do 
wykonania w 

pracowni 
komputerowej 

Ć 

K_U10 
K_U06 

 

komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy 
w zakresie pojęć interdyscyplinarnych i definicji 
legalnych stosowanych w procesie 
informatyzacji administracji publicznej 

Zadanie do 
wykonania w 

pracowni 
komputerowej 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K13 
K_K10 

rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i 
doskonalenia dynamicznie zmieniającej się 
wiedzy z zakresu informatyzacji, wynikającą 
zarówno z postępu technologicznego jak też 
szybko zmieniającego się otoczenia prawnego 

Obserwacja 
studenta 
podczas 
ćwiczeń 

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 - wprowadzenie 
2. Praca własna – poznanie wybranych systemów i aktów 

prawnych 
3. Obsługa e-PUAP 
4. Konsultacje 
5. Zaliczenie 

0,32 
2,36 

 
0,16 
0,08 
0,08 

8 
59 

 
4 
2 
2 

                                                                                               suma 3 75 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 



TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  
2. Zadania państwa w zakresie elektronizacji administracji. Priorytety i cele.  
3. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.  
4. Przegląd projektów ponadsektorowych.  
5. Charakterystyka wybranych projektów ponadsektorowych i sektorowych (E-PUAP, CEPiK, 

PESEL 2, TERYT2.).  
6. Integracja usług – ZMOKU a pl.ID.  
7. Wdrożenia systemów masowych dla obywateli i przedsiębiorców - E-deklaracje i E-podatki. 
8. Wdrożenia systemów masowych dla obywateli i przedsiębiorców - System SYRIUSZ.  
9. Systemy informacyjne w służbie zdrowia (część „biała” i „szara”, systemy centralne).  
10. Systemy informatyczne stosowane w zamówieniach publicznych (europejskie, centralne, 

lokalne)  
11. Elektronizacja systemu zamówień publicznych.  
12. Ogólna charakterystyka systemów zarządzania dokumentami w urzędach – znaczenie JRWA.  
13. Uwierzytelnianie się stron w kontaktach elektronicznych – profil zaufany, podpis 

elektroniczny, e-dowód.  
14. Elektroniczna forma aktów prawnych – RCL.  
15. Rola Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w procesie informatyzacji administracji 

publicznej. 
 
 

 

 

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. Treść pytań zaliczeniowych z oceną 
2. Aktywność na zajęciach 
3. Protokół zaliczeniowy 

  
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne akty prawne i zasoby dostępne na 
witrynach internetowych podawane są studentom podczas wykładów.  
W szczególności zasobami są:  
 akty prawne dostępne na www.rcl.gov.pl;  
 dokumenty strategiczne dostępne na www.mac.gov.pl  oraz www.msw.gov.pl;  
 zasoby dostępne na www.e-puap.gov.pl;  
 opisy systemów dostępne na www.e-deklaracje.gov.pl , www.msw.gov.pl,  www.mac.gov.pl, 
www.mpips.gov.pl;  
 opisy i wersje demonstracyjne i produkcyjne systemów dostępne na www.uzp.gov.pl  oraz 
www.csioz.gov.pl ; 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: 
Arkusz kalkulacyjny Excel - zastosowania praktyczne w 
administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D6 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr P. Kozielski 

Prowadzący zajęcia dr P. Kozielski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem przedmiotu jest zapoznanie z głównymi zasadami działania arkusza kalkulacyjnego Excel, 
stanowiącego element pakietu biurowego firmy Microsoft Office.  
Założeniem jest zapoznanie studentów z kluczowymi funkcjonalnościami oraz procedurami 
działania arkusza Excel, z ukierunkowaniem na zdobycie przez studentów praktycznych 
umiejętności w zakresie posługiwania się tym oprogramowaniem w jednostkach administracji 
publicznej. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Ogólna znajomość zasad używania komputera osobistego oraz zasad funkcjonowania pakietu 
biurowego MS Office. Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, statystyki oraz logiki.   
 
 

 

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 
K_W05 

podstawowe pojęcia związane z analiza danych 
oraz ich przetwarzaniem w arkuszu 
kalkulacyjnym Excel. 

Ocena na 
podstawie 

aktywności na 
zajęciach 

Ć 

K_W09 
główne funkcjonalności oraz sposoby 
prezentowania danych w postaci diagramów, 
tabel, tabel przestawnych i innych narzędzi. 

Ć 

K_W09 
możliwości wykorzystania arkusza Excel w 
działaniach operacyjnych jednostek 
administracji publicznej. 

Ć 

K_W09 
K_W02 

podstawowe procedury związane z 
przetwarzaniem danych w arkuszu Excel, tj. np. 
formatowanie (w tym także warunkowe), 
strumieniowanie danych, formuły, tabele 
przestawne i formanty 

Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U12 
K_U08 

przełożyć potrzebę operacyjną (biznesową) na 
proste wymagania dla narzędzia w arkuszu 
Excel. 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach. 

Ć 

K_U07 
odróżnić główne funkcjonalności i specyfikę ich 
stosowania (tj. np. formuły w odróżnieniu do 
tabel przestawnych). 

Ć 

K_U07 
K_U12 

wyszukiwać oraz czytać ze zrozumieniem 
instrukcje oraz materiały pomocnicze dotyczące 
arkusza kalkulacyjnego Excel. 

Ć 

K_U06 

sformułować i skierować do właściwych 
adresatów zapytania dotyczące niejasnych dla 
niego funkcjonalności oraz zidentyfikowanych 
błędów w funkcjonowania aplikacji Excel.    

Ć 

K_U06 
K_U08 

na podstawie posiadanej wiedzy student potrafi 
określić wymagania dla narzędzia 
wspierającego procesy operacyjne w arkuszu 
Excel, dla instytucji administracji publicznej. 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K01 
K_K03 

na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i 
problemów student formułuje propozycje 
praktycznych rozwiązań w arkuszu Excel 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach. 

Ć 

K_K12 
wykazywać motywacje do zaangażowanego 
wykorzystania wiedzy i umiejętności nt 
sposobów wykorzystania MS Excel w życiu 

Ć 



codziennym oraz w działaniach operacyjnych w 
jednostkach administracji publicznej 

 

 

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 

Metoda nauczania teoretyczno-praktycznego, w formie ćwiczeń 
z elementami wykładu polegającego na przekazaniu studentom 
informacji z zakresu działania arkusza kalkulacyjnego Excel. W 
ramach zajęć prowadzący zastosuje metody: 

 elementy tradycyjnego wykładu – treści przekazywane 
studentom przy wsparciu technik wizualnych (prezentacja w 
programie PowerPoint) i wykorzystaniu elementów 
graficznych.  

 elementy wykładu problemowego wraz z dyskusją – w 
oparciu o przedstawione konstrukcje teoretyczne, dyskusja 
nt. aspektów praktycznych i studia przypadków, 

 ćwiczenia w zakresie budowania formuł, definiowania 
formantów, formatowania warunkowego, analizy danych w 
tabelach przestawnych itp. Dyskusja nt. możliwości 
wykorzystania arkusza Excel w działania operacyjnych w 
administracji publicznej.  

Materiały z zajęć są udostępniane studentom w formie 
ćwiczeń/zadań w arkuszu kalkulacyjnym Excel. 

Duże ukierunkowanie na cele poznawczy i pragmatyczny, 
zwracanie uwagi na aspekt praktycznego wykorzystania 
omawianych rozwiązań 

Praca samodzielna studentów polegająca na analizie  
i próbie oceny implikacji wybranych rozwiązań związanych z 
tematyką zajęć.  

Zajęcia każdorazowo zakończone szerszą dyskusją inicjowaną i 
kierowaną  przez prowadzącego, koncentrująca się wokół 
problematyki omawianej na danych zajęciach.  

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności i aktywności 
studentów na zajęciach.  
  

Praca własna studenta 
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                                                                                               suma 3 75 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 



5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Ćwiczenia z wykorzystaniem programu MS Excel. Podstawowe zasady pracy z arkuszem 
kalkulacyjnym. Praca z arkuszami: dodawanie, usuwanie, ukrywanie i odkrywanie, przenoszenie i 
kopiowanie arkuszy, zmiana nazwy arkusza.  
Wprowadzanie i formatowanie danych: zaznaczanie obszarów komórek, wprowadzanie i 
formatowanie tekstu, wprowadzanie i formatowanie wartości liczbowych, kopiowanie, 
przenoszenie i usuwanie zawartości komórek. Formatowanie warunkowe. Wykorzystanie formuł i 
funkcji: sposoby adresowania komórek, tworzenie i powielanie formuł, wykorzystanie wybranych 
funkcji wbudowanych. Strumieniowanie danych. Tworzenie i formatowanie wykresów: rodzaje 
wykresów, wykorzystanie kreatora wykresów, modyfikacja elementów wykresu. Wykorzystanie 
elementów graficznych w arkuszu.  
Dodatkowe ćwiczenia z programem klasy BI (np. Power BR, Tableau). 
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do realizacji konkretnych zadań biznesowych.  
 
Tematyka poszczególnych zajęć:  
1. Wyjaśnienie obszaru roboczego w pracach z arkuszem kalkulacyjnym Excel (1 godz.) 
2. Strumieniowanie danych  (1 godz.) 
3. Budowanie formuł (3 h) 
4. Analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych (4 h) 
5. Budowanie procedur analitycznych w oparciu o formanty oraz makra w Visual Basic (3 
godz.) 
 
 
 

 

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. Aktywność na zajęciach odnotowywana przez prowadzącego. 
2. Obecność na zajęciach 
3. Prezentacje projektów grupowych. 

  
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 

Literatura podstawowa: 
1. Jaronicki A., ABC MS Office 2013 PL, HELION, Gliwice 2013.   
2. Wróblewski P., MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko, HELION, Gliwice 2013.   
3. https://support.microsoft.com/pl-pl 
 

Literatura uzupełniająca:  
1. Lisa A. Bucki Office 2013 Library Excel 2013 Bible, Access 2013 Bible, PowerPoint 

2013 Bible, Word 2013 BIBLE, Sybex, 2013 
 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: 
Regulacje administracyjne w Światowej Organizacji 
Handlu 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D7 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr P. Kozielski 

Prowadzący zajęcia dr P. Kozielski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu (WTO) 
oraz głównymi zasadami i najważniejszymi przepisami systemu przepisów międzynarodowych 
regulujących handel międzynarodowy ( system prawny GATT/WTO). Założeniem jest zapoznanie 
studentów z podstawowymi pojęciami odnoszącymi z zakresu regulacji Światowej Organizacji 
Handlu oraz rozwijanie umiejętności rozumienia i interpretowania przepisów z zakresu prawa 
międzynarodowego. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Wiedza nt. handlu międzynarodowego i jego znaczenia we współczesnej gospodarce światowej, na 
poziomie realizowanym w ramach przedmiotu Makroekonomia. Podstawowa wiedza z zakresu 
prawa międzynarodowego 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_W02 
podstawowe pojęcia z zakresu regulacji handlu 
międzynarodowego. Rozumie podstawowe zasady 
regulacji Światowej Organizacji Handlu. 

Ocena na 
podstawie 
zaliczenia 
ustnego i 

aktywności na 
zajęciach 

Ć 

K_W02 
K_W03 

zasady funkcjonowania Światowej Organizacji 
Handlu i sposoby negocjowania i zasady tworzenia 
regulacji w ramach organizacji. 

Ć 

K_W11 

w świetle współczesnych ujęć teoretycznych i 
procesów realnych mechanizmy determinujące 
administracyjne regulacje międzynarodowe w 
zakresie handlu. 

Ć 

K_W10 

instytucje i prawne rozwiązania międzynarodowe 
odnoszące się do handlu międzynarodowego, w 
szczególności powiązania prawne wynikające z 
relacji Polska-UE-WTO. 

Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U03 

logicznie wnioskować nt. implikacji regulacji 
administracyjnych WTO dla systemów prawnych i 
sytuacji gospodarczej krajów członkowskich tej 
organizacji. 

Ocena na 
podstawie 
zaliczenia 
ustnego i 

aktywności na 
zajęciach 

Ć 

K_U03 
K_U11 

odróżniać akty prawne regulujące kwestie handlu 
międzynarodowego o zasięgu międzynarodowym, 
od aktów prawnych o zasięgu krajowym, oraz, w 
przypadku UE, o zasięgu unijnym. 

Ć 

K_U07 
wyszukiwać oraz czytać ze zrozumieniem teksty 
porozumień międzynarodowych WTO i 
bilateralnych umów handlowych. 

Ć 

K_U13 
sformułować i skierować do właściwych adresatów 
zapytania dotyczące regulacji administracyjnych 
WTO. 

Ć 

K_U03 

na podstawie posiadanej wiedzy student potrafi 
określić potencjalne efekty regulacji 
administracyjnych WTO dla podmiotów 
gospodarczych, instytucji administracji publicznej, 
organizacji pozarządowych. 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K03 
do twórczej analizy nowych sytuacji i problemów 
student formułuje propozycje praktycznych 
rozwiązań. 

analiza 
przypadku Ć 



K_K03 
do zaangażowanego wykorzystania wiedzy i 
umiejętności nt. regulacji administracyjnych WTO w 
życiu codziennym. 

 Ć 

K_K13 
aktualizować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę 
i umiejętności. 

analiza 
przypadku 

Ć 

K_K03 
K_K08 

do ciągłej modyfikacji regulacji administracyjnych 
WTO w następstwie ewolucji procesów realnych w 
gospodarce światowej. Nie obawia się formułować i 
prezentować konstruktywnych opinii w tym 
zakresie. 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność 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 

Metoda nauczania teoretyczno-praktycznego, w formie ćwiczeń 
z elementami wykładu polegającego na przekazaniu studentom 
informacji z zakresu regulacji administracyjnych Światowej 
Organizacji Handlu. W ramach zajęć prowadzący zastosuje 
metody: 
 
- elementy tradycyjnego wykładu - treści przekazywane 
studentom przy wsparciu technik wizualnych (prezentacja w 
programie PowerPoint) i wykorzystaniu elementów 
graficznych. 
 
- elementy wykładu problemowego wraz z dyskusją - w oparciu 
o przedstawione konstrukcje teoretyczne, dyskusja nt. 
aspektów praktycznych i studia przypadków, 
 
- ćwiczenia w zakresie wyszukiwania, czytania, interpretowania 
zapisów aktów prawnych WTO, dyskusja nt. możliwych 
implikacji tych regulacji na poziomie ponadnarodowym, 
narodowym, regionalnym, przedsiębiorstwa, instytucji itp. 
Materiały z zajęć są udostępniane studentom. 
 
Duże ukierunkowanie na cele poznawczy i pragmatyczny, 
zwracanie uwagi na aspekt praktycznego wykorzystania 
omawianych rozwiązań 
 
Praca samodzielna studentów polegająca na analizie i próbie 
oceny implikacji wybranych regulacji związanych z tematyką 
zajęć. 
Zajęcia każdorazowo zakończone szerszą dyskusją inicjowaną i 
kierowaną przez prowadzącego, koncentrująca się wokół 
problematyki omawianej na danych zajęciach. 
 
Zaliczenie przedmiotu  
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5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Zasadniczym elementem treści programowych przedmiotu jest zapoznanie z zasadami 
funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu oraz głównymi zasadami i najważniejszymi 
przepisami systemu przepisów międzynarodowych regulujących handel międzynarodowego- 
(system prawny GATT/WTO). 
 
Ponadto przedmiot ma na celu przybliżenie wpływu przepisów GATT/WTO na porządek prawny oraz 
sytuację ekonomiczną państw członkowskich UE. 
W ramach przedmiotu studenci zastaną zaznani także z głównymi zasadami i procedurami 
prowadzenia Wspólnej Polityki Handlowej UE. 
Podczas zajęć będą rozwijane umiejętności analizowania i interpretowania aktów prawnych o 
charakterze międzynarodowym. 

Tematyka poszczególnych zajęć: 
1. Wprowadzenie do problematyki administracyjnej regulacji handlu międzynarodowych (1 godz.) 
2. Światowa Organizacja Handlu - geneza powstania i zasady funkcjonowania (2 godz.) 
3. Regulacje w zakresie wymiany towarowej (3 godz.) 
4. Regulacje w zakresie wymiany usługowej (1 godz.) 
5. Wybrane inne regulacje wielostronne (2 godz.) 
6. Regulacje dwustronne członków WTO (2 godz.) 
7. Podsumowanie materiału i egzamin (1 godz.) 
 
 
 
 

 

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. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
2. Aktywność na zajęciach odnotowywana przez prowadzącego 
3. Protokół zaliczeń 

  
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa: 
 

1.  Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu, Wrocław 2011 
(wybrane fragmenty). 

2. J. Kaczurba, E. Kawecka – Wyrzykowska, Polska w WTO, Warszawa 2002 

Literatura dodatkowa / uzupełniająca: 
 

1. Malcolm N. Show, prawo międzynarodowe, Warszawa 2000 
2. J. Rymarczyk red.,  Handel zagraniczny. Organizacja i technika, Warszawa 2000 
(wybrane fragmenty). 

3. A. Budnikowski red., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 1999 

4. P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 
Warszawa 2002 

5. P. Czubik, B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2002 



6. K. Kruczalak, Prawo handlowe, zarys wykładu, Warszawa 2006 

 

Witryny internetowe: 
□ Światowa Organizacja Handlu - www.wto.org 
□ Światowa Organizacja Celna - www.wcoomd.org 
□ Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu - www.iccwbo.org 
□ Ministerstwo Finansów RP - www.mf.gov.pl 
□ Ministerstwo Gospodarki RP - www.mg.gov.pl 

 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Organizacje pożytku publicznego 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D8 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr M. Geszprych 

Prowadzący zajęcia dr M. Geszprych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania organizacjami pożytku publicznego w 
Polsce, w tym także celami tych organizacji, procedurami tworzenia oraz możliwościami korzystania 
przez nie ze środków publicznych. 
Założeniem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami odnoszącymi do problematyki 
organizacji pożytku publicznego i III sektora, w tym rozwijanie umiejętności rozumienia i 
interpretowania przepisów dotyczących organizacji pozarządowych oraz realizacji zadań pożytku 
publicznego.   
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego. 
 
 

 

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 problematyki 
organizacji pożytku publicznego.  

Test wyboru  

Ć 

K_W03 główne cele i zasady określające sektora 
pozarządowy. Ć 

K_W03 
K_W04 
K_W10 

kompetencje, mechanizmy i instytucje związane z 
organizacje pożytku publicznego. Zna działalność 
określonych organów administracji z zadaniami 
pożytku publicznego.  

Ć 

K_W07 
K_W09 

zagadnienia dotyczące efektywności działań i 
polityki realizowanej względem organizacji pożytku 
publicznego.  

Ć 

K_W11 instrumenty (akty) prawne z zakresu organizacji 
pożytku publicznego. Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U01 
K_U07 
K_U11 

wyszukiwać informacje źródłowe z zakresu 
organizacji pożytku publicznego, w tym związane z 
funkcjonowaniem systemu finansów publicznych (tj. 
budżetu państwa, budżetów samorządu 
terytorialnego). 

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 
zajęciach. 

 

Ć 

K_U02 
K_U03 
K_U13 

 

logicznie wnioskować oraz interpretować ogólne 
normy prawa zawarte w aktach prawnych 
regulujących funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych, w tym zakresie redagować i 
sporządzać korespondencję, dobierać elementy 
niezbędne w uzasadnieniach.  

Ć 

K_U04 

wyjaśnić zasady tworzenia NGO’s, w tym w 
szczególności budżetów projektów 
współfinansowanych ze środków publicznych. 
Rozumie problematykę związaną z dotacjami dla 
organizacji pozarządowych, zadaniami publicznymi 
oraz wybranymi procedurami regulującymi 
współpracę z JST. 

Ć 

K_U07 
K_U09 

na podstawie posiadanej wiedzy student 
interpretować decyzje w zakresie polityk z obszaru 
funkcjonowania organizacji pożytku publicznego, w 
tym w zakresie kwestii budżetowych.  

 Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K03 
na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i 
problemów student formułować propozycje 
praktycznych rozwiązań.  

Obserwacja w 
trakcie dyskusji 
i aktywność na 

zajęciach. 

Ć 

K_K08 
K_K12 

wykazuje motywacje do zaangażowanego 
wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu Ć 



organizacji pożytku publicznego w życiu 
codziennym.  

K_K13 aktualizować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę 
i umiejętności.  Ć 

K_K05 
K_K09 

formułować i prezentować konstruktywnych opinii 
w zakresie organizacji pożytku publicznego.  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 

Metoda nauczania teoretyczno-praktycznego, w formie ćwiczeń 
z elementami wykładu polegającego na przekazaniu studentom 
informacji z zakresu funkcjonowania organizacji pożytku 
publicznego. W ramach zajęć prowadzący zastosuje metody: 

 elementy tradycyjnego wykładu – treści przekazywane 
studentom przy wsparciu technik wizualnych (prezentacja w 
programie PowerPoint) i wykorzystaniu elementów 
graficznych.  

 elementy wykładu problemowego wraz z dyskusją – w 
oparciu o przedstawione konstrukcje teoretyczne, dyskusja 
nt. aspektów praktycznych i studia przypadków, 

 ćwiczenia w zakresie wyszukiwania, czytania, 
interpretowania zapisów aktów prawnych dotyczących 
NGO’s, dyskusja nt. możliwości i zadań organizacji 
pozarządowych, w tym zadań pożytku publicznego. 

Materiały z zajęć są udostępniane studentom. 

Duże ukierunkowanie na cele poznawczy i pragmatyczny, 
zwracanie uwagi na aspekt praktycznego wykorzystania 
omawianych rozwiązań 

Praca samodzielna studentów polegająca na analizie   
i próbie oceny implikacji wybranych regulacji związanych z 
tematyką zajęć.  

Zajęcia każdorazowo zakończone szerszą dyskusją inicjowaną i 
kierowaną  przez prowadzącego, koncentrującą się wokół 
problematyki omawianej na danych zajęciach.  

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności i aktywności 
studentów na zajęciach.   
konsultacje wykładowcy (dyżur): 
zaliczenie 

 
 
 
 
 

0,08 
 
 

0,08 
 
 

0,32 
 
 
 
 
 
 
 

2,36 
 
 
 
 
 
 
 

0,08 
0,08 

 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 
 
 
 
 
 
 

2 
2 

                                                                                               suma 3 75 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             



 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Zasadniczym elementem treści programowych przedmiotu jest zapoznanie z zasadami 
funkcjonowania organizacji pożytku publicznego, w tym w szczególności związanych z ich 
zakładaniem, zarządzaniem, finansowaniem działalności oraz realizacją zadań pożytku publicznego. 
 Ponadto przedmiot ma na celu przybliżenie wpływu aktywności NGO’s na sytuację społeczną i 
gospodarczą Polski.  
W ramach przedmiotu studenci zastaną zapoznani z głównymi zasadami i procedurami tworzenia 
stowarzyszeń/fundacji, oraz pozyskiwaniem przez te podmioty środków publicznych.    
Podczas zajęć będą rozwijane umiejętności analizowania i interpretowania aktów prawnych o 
znaczeniu krajowym. 
 
 
Tematyka poszczególnych zajęć:  
1. Wprowadzenie do problematyki organizacji pożytku publicznego (1 godz.) 
2. Sfera zadań publicznych (2 godz.) 
3. Tworzenie organizacji pozarządowych (2 godz.) 
4. Współpraca organizacji pożytku publicznego z administracją publiczną (2 godz.) 
5. Wybrane kwestie zarządzania NGO’s (2 godz.) 
6. Finansowanie działalności organizacji pożytku publicznego (2 godz.) 
Podsumowanie materiału (1 godz.) 
 
 
 

 

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  

wykład  ćwiczenia  
1. Protokoły egzaminacyjne  
2. Test wyboru  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Aktywność na zajęciach odnotowywana 
przez prowadzącego 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
1. Chrzczonowicz M., Organizacje pożytku publicznego, Stowarzyszenie Jawor/Klon, Warszawa 

2010. 
2. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2006. 

Witryny internetowe: 
‒ Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – www.splot.org.pl  
‒ Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – www.ofop.engo.pl  
‒ Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – 

www.pozytek.gov.pl  
‒ Portal Organizacji Pozarządowych – www.ngo.pl   

 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Socjologia organizacji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia – licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D9 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr J. Kraszewska 

Prowadzący zajęcia dr J. Kraszewska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Poznanie związków i relacji między dyscyplinami nauk humanistycznych. Omówienie wybranych 
teorii socjologicznych. 
Analiza wybranych zjawisk i procesów zachodzących w organizacjach.  
Organizacje w życiu społecznym. 
Uwarunkowania kulturowe struktur organizacji. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Student powinien wykazywać się wiedzą, na poziomie wyksztalcenia średniego, z obszaru nauk 
humanistycznych 
 
 

 

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 omówione terminy i pojęcia. 

Test wyboru  

Ć 
K_W01 
K_W02 

historię dyscypliny Ć 

K_W01 
K_W02 

podstawowe teorie i koncepcje  Ć 

K_W01 wybraną literaturę przedmiotu                            Ć 
W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U02 
dokonać analizy struktur instytucji  Ocena sytuacji,  

Prezentacje 
ustne 

Ć 

K_U02 
K_U14 

interpretować teksty Udział w 
dyskusji Ć 

K_U03 zastosować zdobytą wiedzę w praktyce – odnieść ją 
do sytuacji społecznych 

Prezentacje 
ustne Ć 

K_U07 
K_U09 

krytycznie interpretować i analizować zjawiska i 
procesy społeczne oraz zależności przyczynowo – 
skutkowe 

Udział w 
dyskusji Ć 

K_U02 trafnie rozpoznawać różne modele organizacji Ocena sytuacji Ć 
W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K12 
K_K11 

jest świadomym uczestnikiem życia społecznego Weryfikacje 
tekstów i 

wypowiedzi 
Ć 

K_K13 rozumie konieczność samokształcenia  Ocena sytuacji, Ć 

K_K06 

wykazywać wrażliwość na różne aspekty i elementy 
struktury życia społecznego 

Weryfikacja 
postaw w 

interakcjach 
społecznych 

Ć 

K_K03 
być krytycznym Weryfikacje 

tekstów i 
wypowiedzi 

Ć 

K_K02 

postępować zgodnie z przyjętymi normami 
etycznymi. 

Weryfikacja 
postaw w 

interakcjach 
społecznych 

Ć 

K_K02 stosować standardy pracy naukowej. 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. Ćwiczenia i Dyskusja  
2. Analiza i interpretacja teksu 
3. Prezentacja multimedialna 
4. Konsultacje 
5. Zaliczenie 

 
0,36 
2,36 
0,08 
0,08 
0,12 

 
9 

59 
2 
2 
3 

                                                                                               suma 3 75 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Co to jest socjologia? 
2. Instytucje – społeczeństwo organizacji 
3. Kontrola czasu i przestrzeni – instytucje totalne 
4. Nowoczesne organizacje 

 
 
 

 

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 egzaminacyjne  
2. Test wyboru  
3. Wejściówki ( w przypadku kształcenia stacjonarnego) 
 

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa: 
 

 Piotr Sztompka, Socjologia 
 Socjologia, lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2006 
 Piotr Sztompka, Socjologia wykłady o społeczeństwie, Kraków 2021 
 CH. Mills, Obietnica w: Socjologia…, op.cit. 
 P. Blau, Teorie i rozwój biurokracji, w: Socjologia, op.cit. 
 Michel Foucault, Nadzorować i karać Narodziny więzienia, Warszawa2020 

 
 
Literatura uzupełniająca: 
 

1. Z. Bauman, Socjologia, Poznań 1996 
2. J. H. Turner, Socjologia, koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1994 
3. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1992 
4. Anthony Giddens, Socjologia, Warszawa 2012 
5. Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska -Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. 

Ziółkowski, Warszawa 2006 
 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Organizacja usług opiekuńczych 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D10 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr E. Strupińska - Thor 

Prowadzący zajęcia dr E. Strupińska - Thor 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Przygotowanie do działań organizacyjnych na każdym szczeblu administracyjnym w zakresie opieki 
społecznej, zarówno w ramach usług państwowych jak i działalności prywatnej 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Student powinien znać podstawowe przepisy dotyczące organizacji pracy i zarządzania w 
administracji publicznej. Powinien posiadać umiejętność wdrażania działań prawnych w zakresie 
usług opiekuńczych, mieć świadomość stosowania norm społecznych zgodnych z prawem 
 
Przedmioty poprzedzające 
Podstawy prawodawstwa sem I. Organizacja i zarzadzanie w administracji publicznej sem II.  
 
 

 

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_W03 
K_W05 

podstawową wiedzę z zakresu organizacji i 
zarządzania w pracy socjalnej w Polsce i w innych 
krajach Zaliczenie 

ustne 

Ć 

K_W04 
K_W07 
K_W10 

ogólne zasady funkcjonowania podmiotów 
zajmujących się działalnością w sferze usług 
opiekuńczych oraz wie jak działają samorządy 
lokalne i organizacje pożytku publicznego 

Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U02 
K_U09 

wykorzystać wiedzę teoretyczną do praktycznego 
analizowania  procesów i zjawisk związanych z 
zarządzaniem l kierowaniem obiektami i 
przedsiębiorstwami usług opiekuńczych Prezentacja 

multimedialna, 
dyskusja 

Ć 

K_U08 
K_U07 
K_U09 
K_U10 

wykorzystywać zjawiska społeczne i gospodarcze do 
usprawniania organizacji opieki w terenie 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K08 
K_K09 

współdziałać i pracować w grupie 

Aktywność na 
zajęciach 

Ć 

K_K11 
K_K04 
K_K02 

propagować postawę wrażliwości społecznej 
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  
2. Zaliczenie 
3. Konsultacje 
4. Praca własna studenta 

0,48 
0,08 
0,08 
2,36 

12 
2 
2 

59 
                                                                                               suma 3 75 

 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 



TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Podstawy prawne organizacji usług opiekuńczych, Ustawa o pomocy społecznej 
Metody wsparcia zgodne z ustawą, organizowanie działań zaspakajających potrzeby podopiecznych. 
Wolontariat w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi. 
Aspekty wsparcia ekonomicznego, medycznego i psychologicznego w usługach opiekuńczych 
 
 
 
 
 

 

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. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 
  

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa, 2005 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy,  Białystok 2010 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU:  Marketing usług publicznych 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D11 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 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 rola organizacji publicznych we współczesnej gospodarce oraz specyfiką 
aktywności marketingowej tych organizacji. Zdobycie przez studenta umiejętności przygotowania 
oferty w celu pozyskania funduszy dla organizacji publicznej. 
Opracowanie planu działań marketingowych. Przygotowanie do podejmowania decyzji w zakresie 
zagadnień marketingowych w organizacjach publicznych. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
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_W10 
role organizacji publicznych; sprawdzian 

ustny 
wiadomości 

Ć 

K_W07 

istotę działań marketingowych skierowanych do 
różnych grup odbiorców 

sprawdzian 
ustny 

wiadomości 
dyskusja 

Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U09 omawiać i charakteryzować koncepcje marketingu 
społecznego; 

ocena z 
prezentacji 

multimedialnej 
(projekt) oraz 

jej obrony, 

Ć 

K_U03 
K_U09 

interpretuje i przedstawia rozwiązania stosowane w 
organizacjach publicznych  Ć 

K_U04 
K_U07 

analizuje wybraną organizację publiczną oraz 
poprawnie projektuje działania marketingowe 
organizacji publicznej 

dyskusja Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K03 
K_K07 

wybiera odpowiednie rozwiązania i dostosowuje je 
do rzeczywistych problemów, dyskusja nad 

projektem 

Ć 

K_K04 jest przygotowany do wykorzystania zdobytej 
wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej, Ć 

K_K09 
potrafi pracować w zespole.  obserwacja 

pracy 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. Wykłady 
2. Konsultacje wg zgłoszonych potrzeb 
3. Zespołowy projekt 
4. Prezentacja multimedialna 
5. Praca własna studenta 
6. Zaliczenie 

0,28 
0,08 
0,8 
0,2 

1,56 
0,08 

7 
2 

20 
5 

39 
2 

                                                                                               suma 3 75 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 



5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 

1. Pojęcie i rola organizacji publicznych.  
2. Organizacje publiczne a organizacje non-profit.  
3. Identyfikacja segmentów docelowych organizacji publicznej.  
4. Plan pozyskiwania funduszy. 
5. Działania marketingowe wybranych organizacji publicznych.  
6. Koncepcja marketingu społecznego.   

 
 
 

 

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 zaliczeń 
Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 

  
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa: 
 
1. Kotler Ph., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wharton School Publishing & WSPiZ im. L. 

Koźmińskiego, 
2. Z. Knecht, Zarządzanie i planowanie marketingowe, Warszawa 2005 
3. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe, Warszawa 1999 
4. L. Białoń, Podstawy marketingu, Warszawa 2001 
5. W. Burgers, Marketing bez tajemnic, Warszawa 2010 
 
 
Literatura uzupełniająca: 
 

1. Kożuch B., Zarzadzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo 
Placet, Warszawa 2004; 

2. P. Drucker, zarządzanie w XXI wieku, Warszawa 2000 
3. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe, Warszawa 2002 

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Inteligentne miasta - wyzwania dla administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny  

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D12 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr P. Kozielski 

Prowadzący zajęcia dr P. Kozielski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat współczesnych możliwości funkcjonowania i 
zarządzania systemami w miastach oraz jego powiązania z pozostałymi obszarami funkcjonowania 
miasta i jego mieszkańców. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
brak 
 

 

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

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 



uczenia się 
(symbol) 

efektów uczenia 
się 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 

K_W02 podstawowe pojęcia i terminy z obszaru 
koncepcji inteligentnych miast 

Zaliczenie 
pisemne 

Ć 

K_W12 najważniejsze problemy współczesnych miast 
związane z ich funkcjonowaniem  Ć 

K_W10 wpływ współczesnych technologii ICT w 
miastach na jego funkcjonowanie i zarządzanie Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U10 
K_U14 

samodzielnie analizować najważniejsze 
elementy procesu wdrażania koncepcji 
inteligentnej mobilności (smart mobility) oraz 
inteligentnego miasta. Projekt, 

prezentacja i 
dyskusja 

Ć 

K_U12 
K_U14 

zidentyfikować i przeanalizować zmiany 
związane z rozwojem technologii cyfrowych i 
wdrożeniem nowych modeli funkcjonowania w 
miastach 

Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K02 

wyrażać własne poglądy dotyczącego koncepcji 
inteligentnych miast 

Dyskusja 
podczas 

prezentacji 
projektu 

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 + prezentacja multimedialna 
2. Prezentacja projektu i dyskusja 
3. Analiza tekstów źródłowych 
4. Samodzielna praca, przygotowanie do zajęć 
5. Konsultacje 
6. Zaliczenie 

0,24 
0,24 
0,92 
1,44 
0,08 
0,08 

6 
6 

23 
36 
2 
2 

                                                                                               suma 3 75 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 

nakładu pracy studenta 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją inteligentnego miasta (ang. 
smart city) jako współczesnego modelu funkcjonowania i zarządzania ośrodkami miejskimi ze 
szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania obszaru transportu oraz mobilności mieszkańców i 



towarów w inteligentnych miastach. W ramach przedmiotu nastąpi omówienie podstawowych 
zagadnienie teoretycznych m.in. definicji smart city , rozwój technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) oraz ich zastosowanie w obszarze transportu i mobilności będącym jednym z 
kluczowych sektorów prawidłowego funkcjonowania współczesnych miast. Realizacja programu 
dydaktycznego pozwoli przekazać wiedzę na temat możliwości funkcjonowania i zarządzania 
systemami transportowymi w miastach oraz jego powiązania z pozostałymi obszarami 
funkcjonowania miasta oraz jakością życia jego mieszkańców oraz aktualnych trendów w procesie 
urbanizacji na świecie na podstawie wybranych przykładów w Polsce i pozostałych regionach 
świata. 
 
 

 

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 zaliczeniowy 
projekt 
praca pisemna studentów 

  
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Literatura podstawowa: 

1) "Modelowanie mobilności w miastach" pod redakcją naukową Barbary Kos, Grzegorza Krawczyka, Roberta 
Tomanka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018. 2)"Transforming City 
Governments for Successful Smart Cities", Manuel Pedro Rodriguez-Bolivar, Springer 2015. 3) "Happy City - 
How to Plan and Create the Best Livable Area for the People", redakcja naukowa Anna Brdulak, Hanna 
Brdulak, Springer 2017. 4) "Mobilność w aglomeracjach przyszłości", pod redakcją naukową Jerzego 
Gajewskiego , Wojciecha Paprockiego, Jany Pieriegud, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, 
Sopot 2018. 5) Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych 
pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud, Publikacja 
Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2016. 

Literatura uzupełniająca: 

1) "Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast", Marzena Banach-Ziaja, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2018. 

2) "Elektromobilność w rozwoju miast" , redakcja naukowa Wojciech Drożdż, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2018. 

3) "Building Smart Cities: Analytics, ICT and Design Thinking", Carol L. Stimmel, CRC Press, Taylor & Francis 
Group 2016. 

4) "Integrated Perspective on Future of Mobility", McKinsey & Company , Bloomberg New Energy Finance 
2016. 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Sztuka wystąpień publicznych 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D13 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr J. Kraszewska 

Prowadzący zajęcia dr J. Kraszewska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Omówienie interakcji zachodzących w kontaktach między ludźmi. 
Poznanie podstawowych zada komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.  
Omówienie problemów związanych z odpowiedzialnością osób występujących publicznie. 
Omówienie sposobów przygotowania się do sytuacji rozmów rekrutacyjnych i egzaminów 
Udział w panelu dyskusyjnym. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Student powinien wykazywać otwartość i chęć skonfrontowania się z proponowanymi sytuacjami i 
zadaniami. 
 
 

 

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 teorie interakcji 

Test wyboru  

Ć 

K_W01 znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie 
komunikacji Ć 

K_W12 
K_W05 

odpowiedzialność spoczywającą na osobie 
wypowiadającej się publicznie  Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U13 
K_U14 
K_U06 

przygotować i zaprezentować krótki tekst 
informacyjny. 

Prace pisemna  

Ć 

K_U14 dokonać autoprezentacji Ć 

K_U03 wykorzystać wiedzę o sposobach komunikacji i 
interakcji w praktyce. Ć 

K_U03 
K_U04 

świadomie przygotować się do rozmowy 
rekrutacyjnej, egzaminu ustnego. Ć 

K_U14 przygotować panel dyskusyjny. Prezentacje 
ustne Ć 

K_U04 zaplanować przestrzeń swojego wystąpienia Prezentacje 
ustne Ć 

K_U04 
K_U14 

mówić do mikrofonu Prezentacje 
ustne Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K04 
współpracować w zespole Relacje w 

grupie Ć 

K_K04 
K_K08 

być aktywnym, identyfikować się z otoczeniem w 
miejscu pracy 

Aktywność na 
zajęciach 

Ć 

K_K03 być kreatywnym Ć 
K_K02 
K_K12 

postępować zgodnie z normami etycznymi. Ć 

K_K03 wykorzystywać swoje atuty. Ć 
K_K11 
K_K08 

być świadomym uczestnikiem relacji 
interpersonalnych. 

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. Ćwiczenia, dyskusja 
2. Analiza tekstów źródłowych 
3. Prezentacja multimedialna 
4. Prezentacja ustna 
5. Konsultacje 

0,32 
2,36 
0,08 
0,08 
0,08 

8 
59 
2 
2 
2 



6. Zaliczenie 0,08 2 
                                                                                               suma 3 75 

 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
1. Sztuka wystąpień publicznych – co to jest?  
2. Interakcje społeczne 
3. Komunikacja pozawerbalna. 
4. Gdzie zaczyna się odpowiedzialność mówcy? 
5. Sytuacje społeczne – komisje rekrutacyjne, aplikacje o pracę, egzaminy. 
6. Panel dyskusyjny – jak go przygotować, jak wziąć udział. Zajęcia 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 zaliczeniowe 
 Test wyboru   

 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

 B. Blein, Sztuka wystąpień publicznych, Warszawa 2010 
 D. Aslett, Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę, Warszawa 1994 
 Materiały proponowane w trakcie zajęć 

 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Transformacja cyfrowa - znaczenie dla administracji 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D14 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu dr P. Kozielski 

Prowadzący zajęcia dr P. Kozielski 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
Celem kształcenia jest wprowadzenie studenta w problematykę tzw. transformacji cyfrowej tak, 
aby był on w stanie zdiagnozować jej zaawansowanie, obszar zastosowania i podstawy historyczne. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
brak 
 
 

 

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

 

Odniesienie 
do 

kierunkowego 
efektu 

Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

(symbol) 



uczenia się 
(symbol) 

efektów uczenia 
się 

W zakresie wiedzy student zna i rozumie: 

K_W10 rolę transformacji cyfrowej w rekonstrukcji 
stosunków społecznych i ekonomicznych 

Zaliczenie 
pisemne 

Ć 

K_W02 podstawową terminologię związaną z trendami 
transformacji cyfrowej Ć 

K_W10 najnowsze trendy rozwoju bazujące na 
doświadczeniach w obrębie nowych technologii Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U09 wyjaśnić skutki funkcjonowania poszczególnych 
form transformacji cyfrowej 

Projekt, 
prezentacja i 

dyskusja 

Ć 

K_U14 
K_U07 

zastosować rozwiązania technologiczne aby 
uzyskać określone efekty organizacyjne za 
pomocą narzędzi transformacji cyfrowej 

Ć 

K_U11 zastosować różnorodne formy narzędzi 
internetowych w wymiarze globalnym Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 

K_K07 

do ustawicznego  uzupełniania i doskonalenia 
nabytej wiedzy 

Dyskusja 
podczas 

prezentacji 
projektu 

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 + prezentacja multimedialna 
2. Prezentacja projektu i dyskusja 
3. Analiza tekstów źródłowych 
4. Samodzielna praca, przygotowanie do zajęć 
5. Konsultacje 

Zaliczenie 

0,24 
0,24 
0,92 
1,44 
0,08 

0,08 

6 
6 

23 
36 
2 

2 
                                                                                               suma 3 75 

 (1pkt ECTS = 25 godz. 
nakładu pracy studenta 

                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Zajęcia poświęcone wiązce najważniejszych współczesnych procesów społecznych spowodowanych 
rozwojem szeroko rozumianych technologii cyfrowych (ICT). Transformacja cyfrowa ma 
pierwszorzędne znacznie z punktu widzenia współczesnej cywilizacji, ponieważ dotyczy każdego 



obszaru zdeterminowanego technologią cyfrową oraz – z drugiej strony – buduje środowisko dla 
każdego typu aktywności. Taka sytuacja wymaga zaawansowanego rozumienia transformacji 
cyfrowej jako złożonego stanu rzeczywistości. Zazwyczaj jest ona opisana teoretycznie jako przejście 
do etapu produkcji wzmacnianej cyfrowo, która wyznacza nowe strategie biznesowe. Jednak 
cyfryzacja ma także wpływ na konteksty społeczne, cywilizacyjne itp. a przede wszystkim staje się 
podstawą rozwoju nowych, globalnych modeli opisowych.  
 
Osadzenie transformacji cyfrowej w technologii wymaga także znajomości dynamiki i konkretnych 
rozwiązań technicznych, które są referowane na wykładzie w oparciu o bieżący, najnowszy stan 
badań i rozwoju. Wśród nich na plan pierwszy wysuwa się tzw. sztuczna inteligencja, która jest 
głównym obszarem opisu tej problematyki. 
 
 
 

 

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 zaliczeniowy 
projekt 
praca pisemna studentów 

  
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Erik Brynjolfsson, Andrew McAffe: Wyścig maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa 
wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy? Przełożył Maksymilian Sielicki, Warszawa 2015 

Floridi, L. (2014). The fourth revolution how the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford 
University Press. 

Vogelsang, M., (2010). Digitalization in Open Economies: Theory and Policy Implications (Contributions to 
Economics), Physica-Verlag HD, Heidelberg 

Ahmed Bounfour: Digital Futures, Digital Transformation: From Lean Production to Acceluction (Progress in 
IS) 1st ed. 2016 Edition, Springer 

Rogers, David L., (2016), The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. 
Columbia University Press 

Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2017). Achieving Digital Maturity. MIT Sloan 
Management Review and Deloitte University Press. 

Russell, S. J., & Norving, P. (2010). Artificial intelligence: a modern approach. New Jersey: Pearson. 

Flasiński, M. (2016). Introduction to artificial intelligence. Cham, Switzerland: Springer. 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie kryzysowe 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Fakultatywny 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów III-VI 

Kod przedmiotu D15 

Liczba punktów ECTS 3 

Forma zaliczenia 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. Uwewnętrznienie w świadomości studentów roli i znaczenia 
 bezpieczeństwa ontologicznego człowieka. Charakterystyka metod zarządzania 
 kryzysowego oraz uwarunkowań bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta konieczne do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu. Przedmioty poprzedzające 
Powinien mieć podstawową wiedzę  z zakresu psychologii i socjologii oraz orientację 
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_W01 główne definicje/pojęcia z przedmiotu zarządzanie 
kryzysowe 

Test wyboru  

Ć 

K_W04 
K_W07 

Zna sytuacje kryzysowe; ma wiedzę o strukturze i 
działaniu administracji publicznej w aspekcie 
zarządzania kryzysowego; zna metody zarządzania 
kryzysowego, 

Ć 

K_W03 
K_W09 

uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa 

Odpowiedzi i 
formy 

prezentacji 
Ć 

K_W07 obowiązujące ustawy o rozpoznawaniu i 
analizowaniu zagrożeń Test wyboru  Ć 

W zakresie umiejętności student potrafi: 
K_U02 
K_U03 
K_U09 

analizować i oceniać sytuacje kryzysowe i 
odpowiednio reagować   Analiza 

przypadku, 
dyskusja 

Ć 

K_U03 
K_U14 

uczestniczyć w dyskusjach, rozwiązuje zadania 
poznawcze Ć 

K_U06 
K_U07 

sprawdzać funkcjonujące procedury, tworzy i 
wdraża nowe rozwiązania 

Prezentacja 
multimedialna Ć 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K05 uzasadniać efekty swojej pracy dyskusja Ć 
K_K13 
K_K07 

podejmować optymalne decyzje, rozumie potrzebę 
doskonalenia własnych umiejętności 

Analiza 
przypadku Ć 

K_K09 
K_K04 

współdziałać z grupą i utrzymywać prawidłowe 
relacje społeczne 

Jakość relacji z 
innymi 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 
2. Dyskusje 
3. Prezentacje 
4. Samodzielna analiza wybranych sytuacji kryzysowych 
5. Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń 
6. Konsultacje 
7. Zaliczenie 
 

0,32 
0,08 
0,08 
0,92 
1,44 
0,08 
0,08 

8 
2 
2 

23 
36 
2 
2 

                                                                                               suma 3 75 
 (1pkt ECTS = 25 godz. 



nakładu pracy studenta 
                                                                                             

 

5. Treści programowe przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  
 
Ćwiczenia:  

1. Przedmiot zarządzania kryzysowego: pojęcie zarządzania, czym jest zarządzanie kryzysowe?, 
rozumienie kryzysu i sytuacji kryzysowej; fazy i źródła sytuacji kryzysowej.  

2. Charakterystyka podstawowych metod zarządzania: m. skierowane na poprawę relacji 
międzyludzkich, m. zrządzania przez konflikty, przez intuicję; sposoby doskonalenia 
kierowników.   

3. Działania administracji publicznej w zakresie zrządzania kryzysowego: obowiązek   
utrzymania porządku i bezpieczeństwa obywateli; struktura zarządzania kryzysowego na 
szczeblu państwowym: województwa, powiatu, gminy; zespoły i centra zarządzenia 
kryzysowego. 

4. Identyfikacja i analiza zagrożeń kryzysowych: cel i zakres rozpoznawania zagrożeń, typy 
zagrożeń, ustalenie przyczyn i nasilenia się zagrożeń, analiza i ocena szczególnych zagrożeń 
dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego. 

5. Zagrożenia naturalne i techniczne: z. pożarowe, chemiczne,  radiologiczne; zagrożenia 
związane z przewozem materiałów niebezpiecznych; działania profilaktyczne w tym 
obszarze.  

6. Pojęcie i główne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego 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  

1. Protokoły zaliczeniowe 
2. Test wyboru  

  
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
 Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie 

organizacji i trybie działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 
 K. Sienkiewicz – Małyjurek, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, 

Warszawa 2010 
 R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe, Wyd. Delfin 2012. 
 Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2002. 
 W. Lidawa, Zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2010.                    

 
 
 

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



DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 

 

1. Informacje ogólne 

NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka zawodowa 

Kategoria przedmiotu/MODUŁ Praktyki 

Kierunek studiów Administracja 

Forma studiów Niestacjonarne 

Poziom studiów Studia I stopnia - licencjackie 

Semestr studiów I-II, III-IV, V-VI 

Kod przedmiotu E1, E2, E3 

Liczba punktów ECTS 24 

Forma zaliczenia Praktyka: zaliczenie na ocenę 

Koordynator przedmiotu mgr M. Kucharska 

Prowadzący zajęcia mgr M. Kucharska 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych 

Założenia i cel przedmiotu 
 
Celem praktyki zawodowej jest praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów z 
zakresu nauk prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu administracją, jak 
również informacji z obszaru nauk społecznych, humanistycznych. 
 
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. 



 
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 student zna i rozumie: 

K_W01 
K_W10 

wewnętrzne struktury organizacyjne podmiotu: 
zakres zadań, prawne podstawy działania (statut), 
wiedzę dotyczącą podziału kompetencji między 
poszczególne jednostki organizacyjne podmiotu 

Sprawozdanie 
z praktyk 

P 

K_W03 
K_W07 

cele i zakres prowadzonej działalności, zasady 
funkcjonowania, tryb pracy, metody i formy pracy 
poszczególnych komórek organizacyjnych 

P 

K_W07 podstawowe przepisy w zakresie BHP i ppoż., 
dyscypliny pracy P 

K_W07 
obowiązujący w danym zakładzie regulamin i 
instrukcje oraz przepisy prawa obowiązujących na 
danym stanowisku pracy 

P 

K_W07 szczegółowy zakres czynności na poszczególnych 
stanowiskach pracy P 

K_W12 
K_W07 

obieg dokumentów, wewnętrzne procedury w 
komórce organizacyjnej, w której student odbywa 
praktykę 

P 

K_W07 

funkcjonowanie 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 

P 



naruszenie porządku i dyscypliny pracy. 
K_W07 zasad obsługi interesantów P 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

K_U06 
biegle wykonywać główne czynności 
administracyjne i prace biurowe na stanowisku 
pracy 

Sprawozdanie 
z praktyk 

P 

K_U05 
K_U03 
K_U10 

odpowiedzialnie wykonywać powierzone czynności 
P 

K_U06 
K_U03 

obsługiwać sprzęt elektroniczny w pracy (komputer, 
drukarka, ksero, fax.) P 

K_U08 efektywnie wykorzystywać czas pracy P 
K_U06 
K_U08 

samodzielnie wykonywać typowe czynności 
realizowane przez komórkę organizacyjną P 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów: 
K_K05 
K_K08 

do pracy w zespole. 

Sprawozdanie 
z praktyk 

P 

K_K02 
K_K06 

rozumieć potrzeby innych.  
 

K_K02 
K_K03 
K_K04 

analizować postępowanie innych. 
P 

K_K03 
K_K02 

obiektywnie oceniać P 

K_K12 
K_K02 

postępować etycznie P 

K_K02 
K_K12 

działać zgodnie z normami prawa P 

 

 

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: komórka jednostki administracji 
publicznej, przedsiębiorstwo prywatne, organizacja 
pozarządowa z własną komórką administracyjną. 
 
Praktyka zawodowa ma mieć charakter administracyjny np. 
praca w dziale: kadr, księgowości, ochrony środowiska, 
rachunkowości, logistyki, praca w obsłudze klienta. 
 
 
Studenci rozpoczynający studia mają do zrealizowania trzy 
miesiące praktyka w trakcie studiów podzielona na trzy moduły. 
 
I moduł – 6 tyg. 6 pkt ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II moduł - 6 tyg. 6 pkt ECTS 
III moduł – 12 tyg. 12 pkt ECTS 
 
I moduł praktyki odbywa się na pierwszym roku akademickim, a 
rozliczenie następuje po II semestrze. Złożenie dokumentacji do 
ostatniego dnia sesji poprawkowej. 
 
II moduł praktyki odbywa się na drugim roku akademickim, a 
rozliczenie następuje po IV semestrze. Złożenie dokumentacji do 
ostatniego dnia sesji poprawkowej. 
 
III moduł praktyki odbywa się na trzecim roku akademickim, a 
rozliczenie następuje po VI semestrze. Złożenie dokumentacji do 
ostatniego dnia sesji poprawkowej. 
 

 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

180 
 
 
 

180 
 
 
 
 

360 
                                                                                               suma 24 720 

 (1pkt ECTS = 30 godz. 
nakładu pracy studenta) 

                                                                                             

 

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. 
 
II moduł  
4. Zapoznanie się z obowiązującymi w danym zakładzie regulaminami i instrukcjami oraz 

przepisami prawa obowiązującymi na danym stanowisku pracy. 
5. Zapoznanie się ze szczegółowym zakresem czynności na poszczególnych stanowiskach pracy. 
6. Zapoznanie z obiegiem dokumentów, prowadzeniem księgi wpływów i dokumentów 

wysyłanych, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w komórce organizacyjnej, w której 
student odbywa praktykę. 

 
III moduł  
 
7. Obsługa podstawowych urządzeń biurowych, poprawne odbieranie telefonów i obsługa innych 

urządzeń biurowych – fax, ksero, komputer, itp. 
8. Zapoznanie się z funkcjonowaniem działu kadr, w tym: 



— formularzami umów o pracę i poprawnym ich wypełnianiem, 
— dokumentacją osoby zatrudnionej – prowadzenie teczek osobowych, 
— systemem wynagradzania, 
— zasadami zawierania umów z zatrudnionymi, 
— zakresem obowiązków na danym stanowisku pracy, 
— zasadami wypowiadania umów o pracę, 
— wydawaniem świadectwa pracy, 
— nagrodami, karami, wyróżnieniami i grzywnami za naruszenie porządku i dyscypliny pracy. 

9. Zapoznanie się z zasadami obsługi interesantów. 
10. Podjęcie przez studenta samodzielnego wykonania typowej czynności realizowanej przez 

komórkę organizacyjną. 
 
 
 

 

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. Prowadzenie studenckiego dziennika/zeszytu praktyk: miejsce pracy; dzień, co robiono – 

krótki opis. (w załączniku)  
2. Na podstawie dziennika praktyk napisanie na zaliczenie sprawozdania z praktyk 

zawodowych na jedną stronę. 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. 

 
Tryb zwolnienia z praktyki zawodowej 
 
Student może być zwolniony z praktyki zawodowej w przypadku bycia aktywnym zawodowo, a 
charakter jego pracy zawodowej odpowiada kierunkowi studiów. 
W tym celu występuje do Dziekana z pismem o zwolnienie, gdzie musi przedstawić: 

a) podanie z prośbą o zwolnienie z praktyk, 
b) kserokopią umowy albo zaświadczenie o zatrudnieniu, 
c) zakres obowiązków poświadczony przez pracodawcę. 
 

Aktywność zawodowa studenta, nie powinna być realizowana wcześniej niż 5 lat przed 
rozpoczęciem studiów. 
Za aktywność zawodową Szkoła uznaje:  

a) wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, 
b) świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
c) prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

 
Decyzję o zwolnieniu studenta podejmuje Dziekan Wydziału Administracji. 

  
 

8. Literatura i inne materiały 

 
LITERATURA I INNE MATERIAŁY: 
 
Regulamin praktyk studenckich 
Sylabus 
 
 

 
 



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


