Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Technologia informacyjna

Information Technology

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I
1

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Marek Narożnik

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Marek Narożnik, Dr Tengiz Boczoriszwili

Założenia i cele przedmiotu:

1. Przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania
lokalnej
i
globalnej
sieci
komputerowej,
bezpiecznego użytkowania komputera i zasobów
dostępnych w sieci.
2.Kształtowanie umiejętności posługiwania się
systemem operacyjnym, pakietem biurowym w tym:
edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, bazą
danych,
korzystania
z
sieci
Internet,
przygotowywania stron WWW.
3. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania
narzędzi informatycznych do gromadzenia danych
oraz przeprowadzania powtarzalnych obliczeń:
tabel, wykresów (w tym także przestawnych)
przygotowywania prezentacji, pozyskiwania
informacji i szybkiego komunikowania się z innymi
użytkownikami komputerów.

Symbol
efektu
W_01

W_02

W_03

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student zna podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem komputerów,
systemem operacyjnym, pakietem biurowym, w tym: edytorem tekstu,
arkuszem kalkulacyjnym, bazą danych.
Student ma wiedzę z zakresu funkcjonowania lokalnej i globalnej sieci
komputerowej oraz usług dostępnych w Internecie. Posiada wiedzę na
temat bezpiecznego użytkowania komputera i bezpiecznego korzystania z
zasobów dostępnych w sieci. Dysponuje wiedzą o programach
antywirusowych i zagrożeniach w Internecie.
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
przemysłowej oraz a także zasady przestrzegania prawa autorskiego.

Symbol efektu
kierunkowego
K_W12

K_W12

K_W19

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami technologii
informacyjnej, korzystać z zasobów internetowych oraz budować strony
WWW.
Student potrafi stosować narzędzia informatyczne do obserwacji i
pozyskiwania danych oraz prezentacji wyników prowadzonych analiz.

K_U09
K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w
społeczeństwie coraz bardziej informacyjnym, wykazuje aktywność we
właściwym wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

Forma i typy zajęć:

K_K01, K_K04

Laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność obsługi komputera i korzystania z aplikacji biurowych objętych programem nauczania w
szkole średniej w zakresie podstawowym
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Internet - ogólna charakterystyka sieci.
Usługi w sieci Internet.
Praca z systemem operacyjnym Windows. Redagowanie dokumentów.
Operacje zaawansowane: tabele, edytor równań matematycznych, tabulatory, kolumny, style i szablony,
makra.
Tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą aplikacji Power Point.
Arkuszu kalkulacyjny MS Excel.
Zaawansowane operacje w arkuszu kalkulacyjnym: funkcje decyzyjne, matematyczne, finansowe,
statystyczne, tekstowe.
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w ekonomii.
Podstawy pracy w bazie danych MS Access.
Przetwarzanie obrazów i tekstów: Adobe Photoshop.
Praca z plikami dźwiękowymi w programie Audacity.
Pinnacle Studio Plus. Bezpośredni przekaz z kamery cyfrowej na dysk komputera.
Narzędzia i środki technologii informacyjnej w ekonomii
Tworzenie strony internetowej.

Literatura podstawowa:
1. B. Danowski, Tworzenie stron WWW w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.
2. C. Frye, Microsoft Excel 2007. Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, Warszawa 2007.
Literatura dodatkowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M. Kopertowska-Tomczak, Word 2007. Ćwiczenia, PWN, Warszawa 2009.
M. Kopertowska-Tomczak, Excel 2007. Ćwiczenia, PWN, Warszawa 2011.
M. Kopertowska-Tomczak, PowerPoint 2007. Ćwiczenia, PWN, Warszawa 2010.
T. Negrino, Prezentacje w PowerPoint 2007, PL, Helion, Gliwice 2008.
D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007 PL. Kurs, Helion, Gliwice 2007.
J. Preppernau, J. Cox, Microsoft Office Word 2007. Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, Warszawa
2007.
J. Preppernau, J. Cox, Microsoft Office PowerPoint 2007. Krok po Kroku, Wydawnictwo RM,
Warszawa 2002.
S. Lambert S., M.D. Lambert III, J. Preppernau, Microsoft Office Access 2007. Krok po Kroku,
Wydawnictwo RM, Warszawa 2007.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie dyskusji tematycznej.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę zadań indywidualnych
wykonanych w dedykowanych programach komputerowych oraz ocenę analiz sytuacyjnych.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez
ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną.
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na
ćwiczeniach i spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków
1) uzyskanie co najmniej 65 punktów na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne
zajęcia;
2) uzyskanie łącznie co najmniej 35 punktów za samodzielne przygotowanie strony internetowej;
Poprawy:
W przypadku nieobecności usprawiedliwionej możliwość realizacji zadań w innym terminie lub w czasie
konsultacji.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h laboratorium,
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- przygotowanie się i udział w zajęciach – 10 h,
- przygotowanie się do kolokwiów – 10 h,
- przygotowanie strony internetowej – 10 h,
- czytanie zaleconej literatury- 7 h.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 18 h laboratorium,
- 7 h. konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- przygotowanie się i udział w zajęciach – 20 h,
- przygotowanie się do kolokwiów – 15 h,
- przygotowanie strony internetowej – 10 h,
- czytanie zaleconej literatury- 5 h.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Nauka o prawie

Science of law

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

1

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. K. Prokop, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Dorota Strus, dr hab. K. Prokop, prof. Uczelni, dr
M. Bider
Wprowadzenie studenta w problematykę nauk
prawnych i zaznajomienie go z podstawowymi
pojęciami prawa i prawoznawstwa. Nauczenie go
rozumienia podstawowych relacji w ramach systemu
prawnego, relacji między prawem i innymi
systemami normatywnymi oraz państwem, nabycie
przez niego podstawowych umiejętności wykładni
prawa.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student zna podstawowe pojęcia prawa i nauk prawnych.
Student zna i rozumie podstawowe relacje w ramach systemu
prawnego i relacje między prawem a innymi systemami normatywnymi i
państwem.
Student ma wiedzę o podstawowych funkcjach prawa

Symbol efektu
kierunkowego
K_W02
K_W04
K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02
U_03

Student potrafi dekodować normę prawną z tekstu prawnego i zastosować
podstawowe metody wykładni prawa i rozstrzygać podstawowe
kwestie walidacyjne
Student umie identyfikować i interpretować dogmatyczno prawne,
aksjologiczne i funkcjonalne problemy tworzenia i stosowania prawa
Student potrafi współpracować w grupie w ramach przygotowania i analizy
zagadnienia problemowego

K_U02
K_U10
K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Dostrzega i rozumie konsekwencje wyborów normatywnych oraz
podstawowe dylematy etyczne związane z tworzeniem i stosowaniem

K_K02

K_02

prawa
Student posiada świadomość zmian społecznych implikowanych zmianami
w zakresie obowiązujących aktów normatywnych

Forma i typy zajęć:

K_K04

Wykłady i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu uczenia się:
Wykłady:
1. Przedmiot i problematyka prawoznawstwa
2. Podstawowe koncepcje prawa
3.Pojęcie prawa. Rodzaje norm społecznych
4. System prawa
5.Przepis prawny a norma prawna –zagadnienia konstrukcyjne
6.Przestrzeganie i stosowanie prawa
7. Obowiązywanie prawa -zakres czasowy i terytorialny
8. Wykładnia prawa -pojęcie i rodzaje wykładni
9. Stosunki prawne.
10. Pojęcie i elementy stosunku prawnego Pojęcie i ogólne zasady odpowiedzialności prawnej
11. Egzekwowanie prawa
ĆWICZENIA
1. Istota prawa i jego rola w organizacji państwowej;
2. Pojęcie, budowa i klasyfikacja norm prawnych;
3. Pojęcie, budowa i klasyfikacja przepisów prawnych;
4. Dekodowanie norm prawnych z tekstów prawnych;
5. Źródła prawa w systemie prawa stanowionego i zwyczajowego;
6. Pojęcie, budowa i systematyka wewnętrzna poszczególnych aktów prawnych;
7. Fakty prawne pojęcie i klasyfikacja;
8. Osoba fizyczna i prawna jako podmioty prawa
Literatura podstawowa:
1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa, wyd. 2.
2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wydanie 5, Skrypty Becka,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
3. A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2011.
4. A. Bator, W. Gromsik., A. Kozak, S Kaźmierczyk, Z .Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych,
Leksykon tematyczny, red. A. Bator, Warszawa 2012, wyd. 4
Literatura dodatkowa:
1. M. Ahlt, Prawo europejskie, Warszawa 1995
2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze. Logika. Analiza. Argumentacja. Hermeneutyka, Kraków
2006
3. A. Kalisz, L. Leszczyński, B. Liżewski, Wykładnia prawa. Model ogólny a perspektywa Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka, Lublin 2011
4. T. Chavin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 6, Wydawnictwo C.
Warszawa 2014 wyd. 7
5. I., S. Grot, T. Kozłowski, A. Kryniecka-Piotrak, M. Mitera, Filozofia prawa, pod red. M.
Szyszkowskiej, Warszawa, 2001
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny. Ćwiczenia sprawdzające wiedzę oparte na analizie wybranych regulacji prawnych.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy odbywa się w trakcie kolokwium pisemnego
sprawdzającego sposób opanowania materiału problemowego oraz w trakcie egzaminu pisemnego.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności odbywa się na ćwiczeniach i uwzględnia stopień
aktywności studenta podczas dyskusji oraz pracy zespołowej podczas przygotowywania prezentacji
problemowej. Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych odbywa się na
ćwiczeniach i dotyczy stopnia zaangażowania studenta w przygotowanie się do zajęć.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykłady: zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Wykład: kolokwium pisemne( test zawierający pytania otwarte)
Procentowy zakres ocen z kolokwium:
91-10%bdb
81-90%bd+
71-80%db
61-70%dst+
51-60%dst
50-0%ndst
Ćwiczenia – zaliczenie bez oceny. Podstawą zaliczenia jest frekwencja oraz opanowanie w dostatecznym
stopniu przypisanych modułowi umiejętności i kompetencji społecznych. Student w trakcie zajęć uzyskuje
punkty m. in. za frekwencję, aktywność na zajęciach, rozwiązywanie kazusów, przygotowywanie referatów
i wystąpień, kolokwia pisemne, odpowiedzi ustne, zabieranie głosu w dyskusji.
Na ocenę końcową (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wynik kolokwium z wykładu oraz w 50%
ocena pracy studenta na ćwiczeniach.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1.
Godziny kontaktowe:
 45 h wykładów;
 15 h ćwiczeń;
 15 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 15 h;
 przygotowanie się do zajęć – 20 h;
 przygotowanie się do kolokwiów – 20 h;
 przygotowanie się do egzaminu – 20 h.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
 25 h wykładu;
 15 h ćwiczeń;
 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 20 h;
 przygotowanie się do zajęć – 25 h;
 przygotowanie się do kolokwiów – 30 h;
 przygotowanie się do egzaminu – 30 h.

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS : 6

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Podstawy prawa cywilnego

Basic of civil law

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

1

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. W. Gonet

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. W. Gonet, Dr hab. Urszula Nowicka, prof.
Uczelni, dr M. Krawczyk, mgr P. Smolarz
Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy
dotyczącej
poszczególnych
instytucji
prawa
cywilnego
oraz
umiejętności
interpretowania
przepisów i ich praktycznego wykorzystania, a także
świadomości społecznego znaczenia prawnych
instrumentów z zakresu prawa cywilnego.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

W_03
W_04
W_05

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student ma znajomość terminologii z zakresu prawa cywilnego
Student ma wiedzę na temat podstawowych instytucji prawa cywilnego, w
tym zwłaszcza prawa podmiotowego i jego typów, zdolności prawnej i
zdolności do czynności prawnych, czynności prawnych i ich typów,
pełnomocnictwa, przedawnienia roszczeń
Student ma uporządkowaną wiedzę o relacjach pomiędzy poszczególnymi
instytucjami prawa cywilnego
Student ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o więziach
cywilistycznych
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa
cywilnego

Symbol efektu
kierunkowego
K_W02
K_W04

K_W07
K_W10
K_W19

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

Student ma umiejętność rozpoznania rodzaju aktu prawnego odnoszącego
się do określonego zdarzenia lub sytuacji z zakresu prawa cywilnego
Student ma umiejętność prawidłowego zastosowania przepisu do oceny
określonego zdarzenia lub sytuacji z zakresu prawa cywilnego

K_U02
K_U04

U_03

U_04

Student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, prawnymi i
moralnymi w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu prawa
cywilnego
Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i
wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących szczegółowych
zagadnień prawa cywilnego

K_U07

K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02

K_03

Student ma świadomość znaczenia systematycznego uzupełniania
uzyskanej wiedzy poprzez jej aktualizację
Student umie uczestniczyć w przygotowaniu różnych projektów
społecznych, gospodarczych i obywatelskich, uwzględniając aspekty
cywilnoprawne
Student docenia znaczenie prawa cywilnego dla kształtowania więzi
społecznych, ma świadomość zmian społecznych i konieczności
pogłębiania wiedzy prawnej dla analizy tych procesów.

Forma i typy zajęć:

K_K01
K_K03

K_K04

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć prawnych uzyskanych podczas zajęć ze wstępu do prawoznawstwa,
oswojenie z językiem i terminologią prawniczą.
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pojęcie i miejsce prawa cywilnego w systemie prawa
Źródła prawa cywilnego
Pojęcie i rodzaje stosunku cywilnoprawnego
Przedmiot stosunku cywilnoprawnego
Podmioty i strony stosunku prawa cywilnego
Czynności prawne
Przedstawicielstwo
Przedawnienie i terminy zawite

Literatura podstawowa:
1. A. Olejniczak, Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2019
Literatura dodatkowa:
1.
2.

E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2018
A. Kawałko, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład wspomagany prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia prowadzone w oparciu o analizę i rozwiązywania problemów praktycznych życia codziennego
oraz zawodowego.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne polegające
na rozwiązaniu kazusu.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez
ocenę systematyczności i aktywności studenta na zajęciach.

Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Wykład: egzamin testowy, z którego student może uzyskać max. 30 punktów
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, z uwzględnieniem frekwencji (max. jedna nieusprawiedliwiona
nieobecność), aktywności oraz wyniku kolokwium
Kryteria oceniania:
< 16 pkt – ocena 2,0
16-18 pkt – ocena: 3,0
19-21 pkt – ocena: 3,5
22-24 pkt – ocena: 4,0
25-27 pkt – ocena: 4,5
28-30 pkt – ocena: 5,0
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 30 h ćwiczeń
- 15 h konsultacje.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury -25 h;
 przygotowanie materiałów na wykłady -10 h;
 przygotowanie materiałów na ćwiczenia -10 h;
 przygotowanie do kolokwium - 15 h;
 przygotowanie do egzaminu -15.

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 20 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń;
- 15 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury - 35h;
 przygotowanie materiałów na wykłady - 15h;
 przygotowanie materiałów na ćwiczenia - 15h;
 przygotowanie do kolokwium -15 h;
 przygotowanie do egzaminu - 15 h;
Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia administracji

History of administration

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

1

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. J. Kolarzowski, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. J. Kolarzowski, Dr P. Czernicki, Prof. dr
hab. Z. Chyra-Rolicz
1. Zapoznanie studentów z historią administracji i
systemami ustrojowymi poszczególnych państw
europejskich na przestrzeni dziejów.
2. Nabycie umiejętności przez studentów opisania
organów administracyjnych oraz ustrojów
państwowych w dobie oświecenia, w okresie
zaborów, w okresie międzywojennym, administrację
polską i prawo administracyjne w okresie po II
wojnie światowej.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student ma wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami
administracji w państwie
Student ma elementarną wiedzę o normach, regułach i zasadach
organizacji i kierowania instytucjami administracyjnymi.
Ma wiedzę o kształtowaniu i zmienności struktur i instytucji publicznych,
historycznym procesie zmian administracji publicznej.

Symbol efektu
kierunkowego
K_W08
K_W14
K_W17

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji różnorodnych zjawisk
społecznych ujęciu historycznym analizując ich powiązania z różnymi
dziedzinami administracji i prawa .
Student posiada umiejętność przygotowania wypowiedzi ustnych i prac
pisemnych dotyczących analizy typowych problemów historycznych.

K_U01, K_U10
K_U07, K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Docenia znaczenie nauki o historii administracji dla kształtowania więzi
społecznych, ma świadomość zmian społecznych i konieczności
pogłębiania wiedzy administracyjnej i prawnej dla analizy tych procesów.

K_K04

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii.
Treści modułu uczenia się:
1. Geneza historii administracji.
2. Administracja feudalna w Średniowieczu.
3. Jednolita monarchia feudalna.
4. Monarchie absolutyzmu renesansowego i klasycznego oraz oświeconego.
5. Rzeczpospolita obojga narodów. Ustrój mieszany.
6. Reformy administracji centralnej i lokalnej w latach 1764-1775.
7. Przemiany w ustroju administracyjnym na Sejmie Wielkim (1788-1792).
8. Administracja Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w zaborze rosyjskim.
9. Administracja ziem polskich w zaborze pruskim.
10. Administracja ziem polskich w zaborze austriackim.
11. Ustrój administracji publicznej w II Rzeczypospolitej.
12. Administracja ziem polskich pod okupacją niemiecką.
13. Administracja w Polsce Ludowej 1944-1952.
14. Ustrój administracji w PRL 1952-1989.
15. Przemiany systemowe w Polsce po 1989 roku.
Literatura podstawowa:
1. D. Malec, J. Malec: Historia administracji i myśli administracyjnej. Kraków 2003.
2. G. Górski: Historia administracji i myśli administracyjnej. Warszawa 2001.
3. W. Witkowski: Historia administracji w Polsce 1764-1989. Warszawa 2007.
Literatura dodatkowa:
1. H. Izdebski: Historia administracji. Warszawa 1998.
2. T. Maciejewski: Historia administracji. Warszawa 2002.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Ćwiczenia audytoryjne: dyskusja, analiza dokumentów źródłowych, prezentacje multimedialne, prace
pisemne (eseje), praca w zespołach, dyskusja dydaktyczna podczas ćwiczeń połączona z prezentacjami
ustnymi z wykorzystaniem multimediów.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie kolokwium ustnego sprawdzającego
stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności następuje na kolokwium pisemnym oraz poprzez ocenę
aktywności studenta na zajęciach, a zwłaszcza w trakcie dyskusji tematycznych.
Weryfikacja efektów w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń poprzez ocenę
systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję oraz pracę zespołową.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie z oceną.
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny.
Wykład:
Kolokwium ustne lub pisemne.

Kolokwium ustne: losowanie 2 pytań sprawdzających stopień opanowania przez studentów materiału
wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury. Oceniana jest odpowiedź na każde pytanie. Ocena
końcowa jest wypadkową ocen trzymanych z każdej odpowiedzi.
Kolokwium pisemne: test zawierający pytania otwarte.
Procentowy zakres ocen z kolokwium:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% - ndst
Ćwiczenia:
 ocena rozwiązania zadania problemowego zleconego do samodzielnego opracowania oraz jego
prezentacji
 aktywność w trakcie dyskusji tematycznych i stopień przygotowania do dyskusji.
Na ocenę końcową (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik kolokwium z wykładów
oraz w 50% - ocena pracy studenta na ćwiczeniach.
Bilans punktów ECTS: 4
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 15 h;
 przygotowanie rozwiązań zadań problemowych –
15 h;
 przygotowanie do ćwiczeń – 10 h;
 przygotowanie do kolokwium z wykładów – 10 h.

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 20 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń;
- 2 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 25 h;
 przygotowanie rozwiązań zadań problemowych–
20 h;
 przygotowanie do ćwiczeń – 15 h;
 przygotowanie do kolokwium z wykładów – 13 h.

Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4

Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Nauka o administracji

The science of administration

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

1

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. J. Gieorgica, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. J. Gieorgica, prof. Uczelni, dr P. Czernicki,
mgr. Ł. Wyszomirski
Przekazanie studentom wiedzy na temat tego co
oznacza termin administracja publiczna, skąd jego
nazwa pochodzi.
Uświadomienie mu, że cała działalność państwa
poza stanowieniem prawa i jego egzekwowania jest
administracją publiczną oraz jakie funkcje ona pełni i
jakich sfer życia społecznego dotyczy.
Zaprezentowanie skrótowo ewolucji administracji
publicznej od czasów najdawniejszych do dzisiaj oraz
zmian, jakie pełniła ona w systemie politycznym.
Szczególny
nacisk
zostanie
położony
na
przedstawienie współczesnej administracji publicznej
w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_ 03
W_04

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu administracji
publicznej.
Student zna zasady funkcjonowania współczesnej administracji publicznej,
zna genezę ich kształtowania w Polsce i na świecie.
Student wie, że administracja publiczna jest ściśle powiązana ze
zdecentralizowanym państwem prawnym i społeczeństwem obywatelskim
Student ma wiedzę dotyczącą zasad organizacji i relacji pomiędzy różnymi
strukturami administracji publicznej

Symbol efektu
kierunkowego
K_W02, K_W03
K_W05
K_W16
K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
U_ 01

Student potrafi zaobserwować zmiany systemu polskiej administracji
publicznej i określić ich charakter.

K_U01

U _02
U_03
U_04

Student potrafi dostrzec i zinterpretować przyczyny i skutki zmian
przemian jakim podlega administracja publiczna.
Student potrafi wskazać akt prawny dotyczący organizacji i zasad
funkcjonowania różnych struktur administracji publicznej
Student potrafi podejmować zarówno działania indywidualne, jak i grupowe
w kontekście analizy zagadnienia problemowego dotyczącego
funkcjonowania administracji publicznej

K_U02
K_U04
K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_ 02
K_03

Student potrafi wykorzystywać wiedzę na temat polskiej administracji
publicznej w swojej aktywności publicznej, działając w swoim
indywidualnym interesie oraz w interesie grupy w której funkcjonuje.
Student umie podejmować projekty uwzględniające aspekty prawne i
polityczne w odniesieniu do funkcjonowania administracji publicznej.

Forma i typy zajęć:

K_K 05
K_K03

Wykład i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza na temat państwa i społeczeństwa.
Treści modułu uczenia się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pojmowanie terminu administracja i administracja publiczna.
Ewolucja administracji publicznej od czasów najdawniejszych do dzisiaj.
Administracja publiczna a państwo i społeczeństwo.
Funkcje administracji publicznej i sfery jej działania.
Zróżnicowanie administracji publicznej w Unii Europejskiej.
Zcentralizowana i zdecentralizowana administracja publiczna w Polsce.
Administracja publiczna a demokratyczne państwo prawne i społeczeństwo obywatelskie.
Kadry administracji publicznej i służba cywilna.

Literatura podstawowa:
1. Administracja publiczna, red. J. Hausner, Warszawa 2005.
2. Izdebski H., M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
3. Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2001.
Literatura dodatkowa:
1. Knosala E., Zarys nauki administracji, Warszawa 2010.
2. Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2010.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład, konwersacja, ewentualnie prezentowane na zajęciach eseje autorstwa studentów.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Bieżący kontakt ze studentami – dyskusje, rozmowy, przygotowywane przez nich prace własne na
ćwiczeniach.
Forma i warunki zaliczenia:

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych odbywa się
na podstawie kilku zasadniczych elementów:
Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem zaliczenia wykładu.
Niezbędna jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są 2 nieobecności.
Podczas semestru bieżąca kontrola pracy a raczej współpraca ze studentami głównie – choć nie tylko –
podczas ćwiczeń.
Dopuszczalne są różne formy pracy i aktywności studentów: przygotowywanie literatury na zajęcia, eseje,
prezentacje indywidualne i grupowe, dyskusje.
Całość zajęć kończy się egzaminem końcowym (pisemnym).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
 wykłady - 30 h;
 ćwiczenia - 15 h
 konsultacje - 20 h.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury -15 h;
 przygotowanie materiałów na wykłady -10 h;
 przygotowanie materiałów na ćwiczenia -10 h;
 przygotowanie do kolokwium - 10 h;
 przygotowanie do egzaminu -10 h.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
 wykłady - 20 h;
 ćwiczenia - 10 h;
 konsultacji - 15 h.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury – 20 h;
 przygotowanie materiałów na wykłady – 10 h;
 przygotowanie materiałów na ćwiczenia – 20 h;
 przygotowanie do kolokwium -15 h;
 przygotowanie do egzaminu – 15 h.

Łączna liczba godzin: 125 h
Punkty ECTS: 5

Łączna liczba godzin: 125 h
Punkty ECTS: 5

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Nauka o polityce

Science of politics

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

1

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

U_01
U_02
U_03

Dr hab. Stanisław Faliński , prof. Uczelni
Dr hab. Stanisław Faliński, prof. Uczelni
Dr Łukasz Święcicki, dr A. Raszewski
Celem dla którego jest realizowany ten przedmiot jest
przedstawienie studentom obiektywnego
znaczenia
terminu
„polityka”
–
terminu
wieloznacznego
i
w
języku
potocznym
zwulgaryzowanego
oraz
zafałszowanego.
Założeniem jest więc uświadomienie słuchaczom jak
szerokie jest jego pojmowanie naukowe i jak wiele
szczegółowych dyscyplin składa się na naukę o
polityce czyli politologię jako jedną z nauk
społecznych.

Efekty uczenia się

Symbol efektu
WIEDZA
kierunkowego
Student:
Student wie co to jest nauka polityce i czym się ona zajmuje.
K_W01
Student ma wiedzę o zasadniczych strukturach i instytucjach państwa oraz
K_W04
o wzajemnych powiązaniach między nimi
Student ma wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania instytucji
K_W07
państwa oraz o związkach, jakie zachodzą pomiędzy nimi
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Student potrafi interpretować różne zjawiska i działania polityczne
K_U01
Student potrafi analizować obowiązujący w państwie system prawny w
kontekście funkcjonowania konkretnych struktur, instytucji i podmiotów
K_U07
polityki
Student potrafi współpracować w grupie w celu analizy zagadnienia
K_U14
problemowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:

K_01
K_02

Dysponuje kompetencjami psychicznymi i intelektualnymi pozwalającymi
mu asertywnie prezentować swoje racje.
Student potrafi inicjować projekty z obszaru życia społecznego i
gospodarczego uwzględniając uwarunkowania prawne, ekonomiczne i
polityczne

Forma i typy zajęć:

K_K01
K_K03

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza na temat społeczeństwa i polityki a także historii najnowszej.
Treści modułu uczenia się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nauka o polityce. Wprowadzenie.
Państwo, jego geneza i kształt.
Naród.
Historia najnowsza
Idee i doktryny polityczne.
Demokratyczne państwo prawne.
Oblicza totalitaryzmów.
Partie i systemy polityczne.
Społeczeństwo obywatelskie.
Kultura polityczna.
Polityka społeczna.
Stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna.
Unia Europejska jako byt polityczny nowego typu.

Literatura podstawowa:
1. A. Heywood, Politologia, Warszawa 2009.
2. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa
2004 lub inne, późniejsze wydanie.
3. T. Żyro, Wstęp do politologii, Warszawa 2004.
Literatura dodatkowa:
1. H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2015.
2. F. Ryszka, Wstęp do nauki o polityce ( Uwagi metodologiczne ), Warszawa 1978.
3. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z elementami konwersatorium, ewentualne prezentacje studentów, eseje, inne prace w ciągu
semestru.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Podstawą zaliczenia przedmiotu ma być egzamin, ale posiłkowo na ocenę studenta wpływ mają mieć prace
studentów. Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy odbywa się w trakcie pisemnego kolokwium
sprawdzającego sposób opanowania materiału i wskazanych pozycji literatury przedmiotu oraz w trakcie
egzaminu pisemnego,. Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności odbywa się na ćwiczeniach
poprzez przygotowanie przez studenta problemowych prezentacji. Weryfikacja efektów uczenia się w
zakresie kompetencji społecznych odbywa się na ćwiczeniach w formie zaangażowania studenta w
dyskusje problemową i jego aktywności podczas wykładów i ćwiczeń.
Forma i warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Wykład:
Kolokwium ustne lub pisemne.
Kolokwium ustne: losowanie 2 pytań sprawdzających stopień opanowania przez studenta materiału
wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury. Oceniana jest odpowiedź na każde pytanie. Ocena
końcowa jest wypadkową ocen otrzymanych z każdej odpowiedzi
Kolokwium pisemne: test zawierający pytania otwarte
Procentowy zakres ocen z kolokwium:
91-100% bdb
81-90% bd+
71-80% db
61-7-% dst+
51-60% dst
50-0% ndst
Ćwiczenia:
 Ocena rozwiązania zadania problemowego zleconego do samodzielnego opracowania oraz jego
prezentacji
 Aktywność w trakcie dyskusji tematycznych i stopień przygotowania do dyskusji. Na ocenę końcową(
wpisywana do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik kolokwium z wykładu oraz w 50% ocena
pracy studenta na ćwiczeniach.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
 wykłady - 30 h;
 ćwiczenia - 30 h;
 konsultacje - 15 h.
2. Praca własna studenta:
 przygotowanie do zajęć - 25 h;
 czytanie literatury - 20 h;
 przygotowanie do egzaminu - 30h.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
 wykłady - 25 h
 ćwiczenia - 15 h
 konsultacje - 15 h
2. Praca własna studenta:
 przygotowanie do zajęć – 30 h
 czytanie literatury – 30 h
 przygotowanie do egzaminu – 35h

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język rosyjski

Russian

Jęz. rosyjski (wspomagany jęz. polskim)

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Studium Języków Obcych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I
2

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Ewa Borkowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

nauczyciele języka rosyjskiego

Założenia i cele przedmiotu

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na
poziomie B2 ESOKJ Rady Europy

Symbol
efektu

W_01

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi:

U_01
U_02
U_03
U_04
U_05
U_06

zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych
tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji
na tematy z zakresu swojej specjalności;
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów
ogólnych i specjalistycznych.
zdobywać informacje oraz udzielać ich
brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw,
negocjować
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej
i leksykalnej
pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym

KU_12
KU_13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
K_02

Student
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i
przyszłej pracy zawodowej
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K02

Forma i typy zajęć:

Konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1 ESOKJ
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Tematy
Firma.
Zatrudnienie.
Podróże służbowe.
Obsługa klienta.
Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.

Literatura podstawowa
L. Fast, M. Zwolińska, Biznesmeni mówią po rosyjsku dla średnio zaawansowanych, Wyd. Poltext
Literatura dodatkowa:
Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe;
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy,
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach
(np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów,
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja
materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia wspomagane są technikami
multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym
wypowiedzi ustnych).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:
1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;
2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;
3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji
Kryteria oceniania:
0-50% − niedostateczna (2,0)
71-80% − dobra (4,0)
51-60% − dostateczna (3,0)
81-90% − dobra plus (4,5)
61-70% − dostateczna plus (3,5)
91-100% − bardzo dobra (5,0).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe
- 60 h – konwersatorium
2. Praca własna studenta
-30 h – przygotowanie do zajęć
-10 h – przygotowanie do kolokwium

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe
-32 h konwersatorium
2. Praca własna studenta
-48 h- przygotowanie do zajęć
-20 h – przygotowanie do kolokwium

Łączna liczba godzin: 100 h.
Punkty ECTS: 4 ECTS

Łączna liczba godzin: 100 godz.
Punkty ECTS: 4 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język niemiecki

German

Niemiecki (wspomagany jęz. polskim)

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

administracja

Studium Języków Obcych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr inż. Marzena Lisowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

nauczyciele języka niemieckiego

Założenia i cele przedmiotu

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej
na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy

Symbol
efektu

W_01

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.
UMIEJĘTNOŚCI

U_01
U_02
U_03
U_04
U_05
U_06

Student potrafi:
zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych
tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem
dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności;
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów
ogólnych i specjalistycznych.
zdobywać informacje oraz udzielać ich
brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw,
negocjować
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej
i leksykalnej
pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym

K_U12
K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Student
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i
przyszłej pracy zawodowej

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_02

Forma i typy zajęć:

Konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność posługiwania się jęz. niemieckim na poziomie B1 ESOKJ
Treści modułu kształcenia:
Tematy
1. Środowisko pracy
2. Rozmowy i korespondencja służbowa
3. Organizacja firmy
4. Projekty zawodowe
5. Kontrahenci/Klienci
6. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.
Literatura podstawowa
Anette Müller, Sabine Schlüter: Im Beruf. Kursbuch. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. B1+/B2, Hueber
Verlag.
Literatura dodatkowa:
1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki

naukowe;
2. Wielki słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki PONS, wyd. Lektor Klett.
3. Słownik języka prawniczego i ekonomicznego niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Kilian, wyd. C.H.

Beck.
4. Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Stanisław Bęza, wyd. PWN.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy,
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach
(np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów,
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne
(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia wspomagane
są technikami multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym
wypowiedzi ustnych).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:
1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;
2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;
3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.
Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)
51-60% − dostateczna (3,0)
61-70% − dostateczna plus (3,5)

71-80% − dobra (4,0)
81-90% − dobra plus (4,5)
91-100% − bardzo dobra (5,0).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe
- 60 h – konwersatorium
2. Praca własna studenta
-30 h – przygotowanie do zajęć
-10 h – przygotowanie do kolokwium

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe
-32 h konwersatorium
2. Praca własna studenta
-48 h- przygotowanie do zajęć
-20 h – przygotowanie do kolokwium

Łączna liczba godzin: 100 h.
Punkty ECTS: 4 ECTS

Łączna liczba godzin: 100 godz.
Punkty ECTS: 4 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język angielski

English

Angielski (wspomagany jęz. polskim)

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Studium Języków Obcych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr inż. Maria Markowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

nauczyciele języka angielskiego

Założenia i cele przedmiotu:

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej
na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy.
Efekty uczenia się:

Symbol
efektu:

W_01

WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego:

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi:

U_01
U_02
U_03
U_04
U_05
U_06

zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych
tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji
na tematy z zakresu swojej specjalności;
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów
ogólnych i specjalistycznych;
zdobywać informacje oraz udzielać ich;
brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw,
negocjować;
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej i
leksykalnej;
pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym.

KU_12
KU_13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Student:
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i
przyszłej pracy zawodowej;

K_K02

K_02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Forma i typy zajęć:

Konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1 ESOKJ.
Treści modułu kształcenia:
Tematy
1. Firma
2. Zatrudnienie.
3. Podróże służbowe.
4. Obsługa klienta.
5.Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.
Literatura podstawowa:
Business Result, Kate Baade, , David Grant, Christopher Holloway, Jane Hudson, John Hughes, Jon
Naunton, Jim Scrivener, Rebecca Turner and Penny McLart, Oxford University Press
Literatura dodatkowa:
1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki
naukowe
2. Słownik współczesny Pearson Longman
3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary
4. English Grammar in Use Intermediate, Raymond Murphy, CUP
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy,
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach
(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów,
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne
(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane
są technikami multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym
wypowiedzi ustnych).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:
1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;
2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;
3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.
Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)
51-60% − dostateczna (3,0)
61-70% − dostateczna plus (3,5)
71-80% − dobra (4,0)
81-90% − dobra plus (4,5)
91-100% − bardzo dobra (5,0).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

1. Godziny kontaktowe
- 60 h – konwersatorium
2. Praca własna studenta
-30 h – przygotowanie do zajęć
-10 h – przygotowanie do kolokwium

1. Godziny kontaktowe
-32 h konwersatorium
2. Praca własna studenta
-48 h- przygotowanie do zajęć
-20 h – przygotowanie do kolokwium

Łączna liczba godzin: 100 h.
Punkty ECTS: 4 ECTS

Łączna liczba godzin: 100 godz.
Punkty ECTS: 4 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia najnowsza Polski

Conterporary history of Poland

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja
Logistyka
Zarządzanie

Wydział Humanistyczny

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Rafał Roguski
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:
Założenia i cele przedmiotu:
Symbol
efektu
W_01
W_02

U_01
U_02

K_01

dr Rafał Roguski

Celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie
studentów z dziejami Polski i Europy w XX. i XXI. wieku.
Odniesienie do
Efekty uczenia się
charakterystyki
Student:
drugiego stopnia PRK
WIEDZA

posiada ogólną wiedzę z zakresu najnowszej historii Polski i jej pozycji w
środowisku międzynarodowym,
zna najważniejsze wydarzenia z historii Polski XX. i XXI. wieku w ujęciu
chronologicznym i tematycznym.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
potrafi wyszukiwać informacje o zmianach w procesach dziejowych
zachodzących w Polsce i jej otoczeniu,
umie samodzielnie i w sposób systematyczny i uporządkowany zdobywać
wiedzę przy użyciu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i
analizowania informacji.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
dokonuje krytycznej oceny wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski.

Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Posiadanie przez studenta wiedzy historycznej na poziomie szkoły średniej.
Treści modułu kształcenia:

– kod składnika opisu
PRK dla Szkolnictwa
Wyższego

P6S_WG
P6S_WK
P6S_WG

P6S_UW
P6S_UU
P6S_KK

1. Orientacje polityczne na ziemiach polskich przed I wojną światową
2. Walki o kształt granic odrodzonej Rzeczypospolitej w latach 1919-21
3. Zmiany ustrojowe i polityczne II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939
4. Rządy sanacji w latach 1926-1935
5. Bezpieczeństwo zewnętrzne i polityka zagraniczna Polski w latach 1921-1939
6. II wojna światowa 1939-1945 na ziemiach polskich
7. Polskie Państwo Podziemne
8. Holokaust i Shoah na ziemiach byłej II Rzeczypospolitej
9. Polacy na frontach II wojny światowej
10. Zbrojne podziemie niepodległościowe 1944-1956/1963 tzw. druga konspiracja.
11. PRL w bloku sowieckim 1944-1989
12. Rewolucja „Solidarności” i stan wojenny 1980-1989
13. Okrągły stół” i transformacja systemu politycznego
14. Pierwsza dekada III RP 1991-1999
Literatura podstawowa:
1. W. Bonusiak, Druga Rzeczpospolita (1918-1939), Rzeszów 2011.
2. A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.
3. A. Dudek, Historia Polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.
4. J. Eisler, „Polskie miesiące” czyli kryzysy w PRL, Warszawa 2008.
5. A. Friszke, Polska: losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.
6. A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski (1939-1989), Warszawa 2005.
Literatura dodatkowa:
1. A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 2005.
2. Ł. Kamiński, Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944-1948, Toruń 2000.
3. M. Ney-Krwawicz, Armia Krajowa: siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2009.
4. A. Dziurok i in., Od niepodległości do niepodległości: historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010.
5. W. Roszkowski, Historia Polski 1914–2005, Warszawa 2007.
6. T. Strzembosz, Polskie Państwo Podziemne 1939-1945, Warszawa 1992.
7. A. Werblan, Stalinizm w Polsce, Warszawa 2009.
8. M. Winstone, Miejsca Holocaustu w Europie, Warszawa 2017.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z elementami konwersatorium wspomagany wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, praca z
tekstem źródłowym, dyskusja
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności następuje w trakcie kolokwium
sprawdzającego stopień opanowania materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie zajęć
kontaktowych, w szczególności poprzez ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania oraz
postępów w pracy własnej poddawanej obserwacji w trakcie zajęć.
Forma i warunki zaliczenia:
Procentowy zakres ocen z kolokwium:
91 – 100% – bdb
89 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
0 – 50% – nast.
Ogólna ocena z przedmiotu uwzględnia:
- ocenę z kolokwium – 80%

- ocenę aktywności studenta – 20%.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- 20 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury;
- 17 h przygotowanie do kolokwium.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 18 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- 30 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury;
- 22 h przygotowanie do kolokwium.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

E-kultura w XXI wieku

E-culture in the XXI century

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja
Logistyka
Zarządzanie

Wydział Humanistyczny

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Barbara Stelingowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Barbara Stelingowska

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest uświadomienie zagrożeń
i zalet wynikających z bezkrytycznego przyswajania
wszelkich nowości z różnych dziedzin,
z jednoczesnym wypieraniem rodzimej kultury wraz
z całym jej dorobkiem historycznospołecznym. Istotą
przedmiotu jest również nabycie umiejętności
właściwego rozpoznawania i umiejętnego
poruszania się w przestrzeni medialnej
i internetowej.

Symbol
efektu
K_W01
K_W02
K_W03

K_U01
K_U02
K_U03

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student:
zna liczne definicje kultury; zna jej rodzaje, zmiany i wpływ, przykłady;
tradycyjne i nietradycyjne instytucje kultury,
zna pojęcie interdyscyplinarności, komunikacji kulturowej, kompetencji
społecznych, tolerancji itd.; dostrzega wpływ postępu technologicznego na
kulturę,
zna konteksty literackie, historyczne i społeczne kształtowania się kultur
wraz z następującymi zmianami.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
potrafi wskazać zagrożenia i zalety współczesnego obcowania z innymi
kulturami; potrafi korzystać z bogatych zbiorów kulturowych i wirtualnych,
dobrze porusza się w wirtualnym świecie internetowym, potrafi wskazać
ciekawe blogi tematyczne, strony internetowe (kulturalne, muzyczne,
społeczne, itp.),
zna zasady działania portali społecznościowych, zna zagrożenia i wady
posiadania konta na Facebooku, Twitterze itd.

Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia PRK
– kod składnika opisu
PRK dla Szkolnictwa
Wyższego

P6S_WG
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK

P6S_UK
P6S_UK
P6S_UK

K_K01
K_K02
K_K03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
z pietyzmem i znawstwem traktuje kulturalne dziedzictwo narodowe,
uwrażliwia się na wartość rodzimej kultury, kultywuje ją, dostosowuje się do
współczesnych zjawisk społeczno-obyczajowych, jednak bez szkody dla
własnej tożsamości narodowej,
odnajduje się w roli współczesnego użytkownika internetowej i medialnej
przestrzeni.

Forma i typy zajęć:

P6S_KO
P6S_KO
P6S_KK

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna znajomość współczesnych zjawisk w przestrzeni internetowo-obyczajowo-społecznej.
Treści modułu kształcenia:
1. Nowe oblicze kultury współczesnej
(co to jest kultura, jej rodzaje, zmiany i wpływ, przykłady, tradycyjne i nietradycyjne instytucje kultury);
2. Wpływ postępu technologicznego na kulturę (wpływ mediów publicznych na kulturę i kultury na media,
wzajemne oddziaływanie, nowości technologiczne, "przejście od uczestnictwa w kulturze do kultury
uczestnictwa");
3. Internet a kultura:
(korzystanie z portali społecznościowych - plusy i minusy, świadomość bezpieczeństwa w sieci, pomysły i
ciekawostki blogowe, pomysły na pracę zarobkową itp.)
4. Korzystanie z bogatych zbiorów kulturowych i wirtualnych spotkań z kulturą poprzez:
• biblioteki cyfrowe,
• e-książki,
• galerie obrazów i muzea,
• muzykę,
• teatr,
• film,
• radio i telewizję,
• sztuki wizualne,
• animacje kultury,
• publikowanie, wydawanie, rozpowszechnianie.
Literatura podstawowa:
1. T. Bonek, Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach
społecznościowych, Warszawa 2013.
2. R.W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.
3. L. Lessig, Wolna kultura, Warszawa 2005.
4. W. Werner, Historyczność i środki jej wyrazu. Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy przyszłości,
[w:] B. Płonka-Syroka, M. Staszczak (red.), E-Kultura, e-nauka, e-społeczeństwo, Wrocław 2008.
5. P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010.
6. P. Zawojski, Cyberkultura jako nowy paradygmat kultury medialnej. Rozważania teoretyczne, [w:] E.
Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury? Kraków 2008.
Literatura dodatkowa:
1. A. Adamski (red.), Nowe media - możliwości i pułapki, Poznań 2011.
2. Ł. Goździaszek, Prawo blogosfery, Warszawa 2014.
Strony internetowe:
1. http://www.kongreskultury.pl
2. http://www.obliczakultury.pl/
3. http://www.platformakultury.pl

4. http://www.obserwatoriumkultury.pl/
5. http://www.culture.pl w Europie:
6. http://www.cultureactioneurope.org
7.http://www.labforculture.org/pl
8.http://on-the-move.org/
9.http://www.slideshare.net/irasz/e-kultura-nowe-oblicza-kultury-w-internecie

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z elementami dyskusji przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych oraz obserwacja
środowiska medialnego, w tym internetowego (portale społecznościowe, YouTube, blogi tematyczne,
serwisy itp.).
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy następuje w trakcie kolokwium pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę pracy pisemnej zgodnej
z tematyką określoną przez prowadzącego.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie zajęć
kontaktowych, w szczególności poprzez ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania oraz
postępów w pracy własnej poddawanej obserwacji w trakcie zajęć.
Forma i sposób zaliczenia:
Student oceniany jest na podstawie:
- pracy pisemnej na temat wskazany przez koordynatora przedmiotu (20% oceny końcowej),
- aktywności w trakcie zajęć (20% oceny końcowej),
- kolokwium (60% oceny końcowej).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- 12 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury;
- 5 h przygotowanie pracy pisemnej;
- 20 h przygotowanie do kolokwium.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 18 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- 27 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury;
- 5 h przygotowanie pracy pisemnej;
- 20 h przygotowanie do kolokwium.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Logika

Logic

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja
Logistyka
Zarządzanie

Wydział Humanistyczny

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Grzegorz Stolarski
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Grzegorz Stolarski

Założenia i cele przedmiotu:

1. Przekazanie
wiedzy
na
temat
funktorów
prawdziwościowych i oceny ich wartości logicznej
2. Przekazanie
wiedzy
z
zakresu
wnioskowania
dedukcyjnego i indukcyjnego
3. Nabycie przez studentów umiejętności wyodrębniania z
wypowiedzi zdań w sensie logicznym
4. Nabycie przez studentów umiejętności rozumienia
przyczyn nieporozumień
Efekty uczenia się

Symbol
efektu

WIEDZA

U_02

Student zna zasady tworzenia wiedzy i formalne podstawy metodologii
naukowych.
Student posiada wiedzę na temat definiowania pojęć, analizy wypowiedzi
oraz formułowania wniosków.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Student potrafi samodzielnie poprawnie definiować pojęcia oraz rozpoznaje
błędy w definiowaniu pojęć.
Student potrafi analizować wypowiedzi i samodzielnie wyciągać wnioski.

K_01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Student krytycznie ocenia stan swojej wiedzy z zakresu logiki.

W_01
W_02

U_01

Forma i typy zajęć:

Wykład

Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia PRK –
kod składnika opisu
PRK dla Szkolnictwa
Wyższego

P6S_WG
P6S_WG

P6S_UW
P6S_UW

P6S_KK

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Dobra znajomość języka polskiego (także gramatyki, składni).
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Logika jako dziedzina wiedzy i podstawy metodologii nauk
Język jako system znaków
Nazwy i definicje
Zdanie. Gramatyka a logika. Rachunek zdań
Funktory prawdziwościowe
Od predykatów do zbiorów
Rachunek zdań, rachunek zbiorów. Sylogizmy w logice
Relacje w zdaniu - syntaktyka
Pytania i odpowiedzi. Erotetyczna logika algorytmów
Logika a język - mowa ludzka - wielość nieporozumień
Uzasadnianie bezpośrednie i zapośredniczone. Od logiki do symbolu
Wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne
Wnioskowanie a prawdopodobieństwo
Umiejętność przekonywania. Teorie argumentacji wobec logiki
Argumentacja w logice klasycznej i niemonotonicznej
Resume wykładów

Literatura podstawowa:
1.
2.
3.

S. Lewandowski, J. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, Wyd. 2,
Wyd. Lexis-Nexis, Warszawa, 2012.
K. Wójcicki, Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
A. Grzegorczyk, Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań, Wyd. 4, Wydawnictwo PWN,
Warszawa, 2010.

Literatura dodatkowa:
1.
2.

T. Kwiatkowski, Szkice z historii logiki ogólnej, Wyd. DAIMONION, Lublin, 1993.
A.K. Rogalski, Logika języka a gramatyka. Gramatyka spekulatywna a wybrane współczesne teorie
lingwistyczne, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2012.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład realizowany jest metodą wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych odbywa się na
podstawie wyniku kolokwium pisemnego oraz oceny aktywności studenta w trakcie zajęć.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie z oceną
Procentowy zakres ocen z pisemnego zaliczenia (kolokwium):
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
0 – 50% – ndst
Ogólna ocena z przedmiotu uwzględnia:

- ocenę z kolokwium – 70%
- ocenę aktywności studenta – 30%.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- 15 h studiowanie wskazanych pozycji literatury;
- 10 h przygotowanie do wykładów;
- 12 h przygotowanie do kolokwium.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 18 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- 20 h studiowanie wskazanych pozycji literatury;
- 17 h przygotowanie do wykładów;
- 15 h przygotowanie do kolokwium.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia administrowania, zarządzania i innowacji

History of administration, management and innovation

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja
Logistyka
Zarządzanie

Wydział Humanistyczny

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Jarosław Cabaj

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Jarosław Cabaj

Założenia i cele przedmiotu:

1. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu ewolucji i
kierunków zarządzania organizacją
2. Przekazanie wiedzy umożliwiającej studentom
samodzielne rozpoznanie i analizę źródeł
innowacyjności gospodarki i w
zarządzaniu
organizacją
3. Wskazanie związków i wzajemnych zależności
między rozwojem przedsiębiorczości i wzrostem
innowacyjności

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
W_04

U_01

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student zna genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju
gospodarczego,
Student zna kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa, organizacji
gospodarczych, sposoby ich powstawania, funkcjonowania, przekształcania
i rozwoju,
Student posiada wiedzę na temat podstawowych koncepcji człowieka oraz
zasad kształtowania zachowań w organizacjach,
Student posiada wiedzę na temat źródeł innowacyjności organizacji.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Student potrafi dokonywać obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz
dokonywać ich opisu, analizy i interpretacji, stosując podstawowe ujęcia i
pojęcia teoretyczne,

Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia PRK
– kod składnika opisu
PRK dla Szkolnictwa
Wyższego

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK
P6S_WG
P6S_WK
P6S_WG
P6S_WK

P6S_UW

U_02

K_01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego,
dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,
wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Forma i typy zajęć:

P6S_UU

P6S_KO

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu nauk o zarządzaniu i ogólna wiedza o gospodarce.
Treści modułu kształcenia:
HISTORIA AMINISTROWANIA I ZARZĄDZANIA
1. Zakres i cel przedmiotu, podstawowe pojęcia i ich związek w praktyce
2. Zarys historii gospodarczej świata zachodniego – tło współczesnej myśli organizatorskiej. Ewolucja
zarządzania - okres industrialny, okres modernistyczny, okres informacyjny
3. Prekursorzy i klasycy nauki o organizacji i zarządzaniu
4. Wpływ technologii na gospodarkę, organizacje i poziom zatrudnienia
5. Polityka w zakresie rozwoju i wspierania innowacyjności. Działania i instrumenty polityki
innowacyjnej
HISTORIA I ŻRÓDŁA INNOWACYJNOŚCI W GOSPODARCE I ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ
6. Gospodarka oparta na wiedzy
7. Kierunki w rozwoju współczesnych organizacji – droga budowania przedsiębiorczości
8. Przedsiębiorczość w praktyce. Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce - zachowania i działania
w organizacji
9. Obszary i relacje w kształtowaniu potencjału przedsiębiorczego i innowacyjnego. Współpraca nauka
– biznes – instytucje publiczne
INNOWACJE W ORGANIZACJACH
10. Koncepcja klasy kreatywnej jako nowa rzeczywistość współczesnych organizacji. Organizacja
kreatywna
11. Gospodarka oparta na twórczości. Zarządzanie środowiskiem twórczym w organizacji
12. Ogólna teoria innowacji. Potencjał innowacyjny gospodarek. Innowacje – rodzaje, uwarunkowania
innowacyjności w gospodarce, proces realizacji i wspomagania, wdrażanie, podstawy ochrony
innowacji. Polityka patentowa
13. Organizacje innowacyjne. Proces innowacyjny w organizacjach
14. Zmiany wspierające elastyczność i innowacyjność organizacji
Literatura podstawowa:
1. J. Bieńkowska, Cz. Sikorski, Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury, Wyd. UŁ, Łódź
2016.
2. W. Gogłoza, K. Księski, Historia mysi organizatorskiej. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2013.
3. R. Florida, Narodziny kreatywnej klasy, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
4. I. Czaja, E. Kozień, Przedsiębiorczość korporacyjna. Rynek – strategie - zarządzanie, Difin, Warszawa
2016.
Literatura dodatkowa:

1. E. Brynjolfsson, A. McAfee, Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje,
zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy, Wyd. Kurhaus, Warszawa 2015.
2. M. Brzeziński, Organizacja kreatywna, PWN, Warszawa 2009.
3. J. Cieślik, Przedsiębiorczość – polityka – rozwój, Wyd. Sedno, Warszawa 2014.
4. A.M. Dereń, J. Skonieczny, Zarządzanie twórczością organizacyjną – podejście procesowe, Difin,
Warszawa 2016.
5. P.F. Drucker, O zarządzaniu, społeczeństwie i gospodarce, MT Biznes, Warszawa 2010.
6. Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1993.
7. J. Appelo, Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystywaniem metodyk agile, Helion, Gliwice
2016.
8. W. Cohen, Wykłady Druckera. Zapomniane nauki najlepszego wykładowcy zarządzania, MT Biznes,
Warszawa 2013.
9. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2017 lub 2010.
10. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Oficyna
Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2012.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny i problemowy prowadzony z zastosowaniem prezentacji multimedialnej oraz
dyskusji nad wybranymi zagadnieniami.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności następuje podczas pisemnego zaliczenia
przedmiotu na ocenę, sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz
wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę
systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań podczas zajęć.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie na ocenę
Weryfikacja efektów uczenia się następuje na zaliczeniu na ocenę w formie pisemnej, które obejmuje
zestaw pytań problemowych sprawdzający stopień opanowania wiedzy z zakresu poszczególnych
zagadnień przedmiotu i umiejętności zastosowania tej wiedzy we wskazanych (problemowych) sytuacjach.
Za udzielone odpowiedzi na każde z pytań student może otrzymać maksymalnie 3 pkt: 1 pkt – zdefiniowanie
problemu, 1 pkt – wyjaśnienie problemu, 1 pkt – propozycja rozwiązania problemu. W ramach aktywnego
uczestnictwa w zajęciach, student może otrzymać na każdym wykładzie 1 plus (+), który uwzględniany jest
w ocenie końcowej z przedmiotu.
Studia stacjonarne:
• mniej niż 8 pkt - ndst
• 8 - 9 pkt –
dst
• 9,5 – 10,5 pkt – dst plus
• 11 - 12 pkt –
db
• 12,5 – 13,5 pkt – db plus
• 14-15 pkt –
bdb

Studia niestacjonarne:
• mniej niż 8 pkt - ndst
• 8 - 9 pkt –
dst
• 9,5 – 10,5 pkt – dst plus
• 11 - 12 pkt –
db
• 12,5 – 13,5 pkt – db plus
• 14-15 pkt –
bdb

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 80% wpływa wynik pisemnego
kolokwium z wykładów oraz w 20% - aktywność.
Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- 22 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury i przygotowanie materiałów na wykłady;
- 15 h przygotowanie do zaliczenia pisemnego.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 18 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- 37 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury i przygotowanie materiałów na wykłady;
- 15 h przygotowanie do zaliczenia pisemnego.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Koncepcje sztuki europejskiej

The European art concepts

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja
Logistyka
Zarządzanie

Wydział Humanistyczny

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszy stopień

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Tomasz Nowak

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Tomasz Nowak, dr hab. Mikołaj Bieluga

Założenia i cele przedmiotu:

1. Przekazanie wiedzy z zakresu wielowątkowości
form języka sztuki europejskiej na przestrzeni
wieków i współcześnie
2. Zapoznanie z zasadami powstawania kierunków i
stylów w sztukach plastycznych w na przykładach z
historii sztuki europejskiej.

Symbol
efektu
W_01
W_02

U_01
U_02

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student:
zna podstawową terminologię z zakresu sztuki,
ma uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię z zakresu sztuki
europejskiej.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
potrafi analizować i oceniać informacje z wykorzystaniem różnych
źródeł,
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:

Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
brak
Treści modułu kształcenia:
1. Język sztuki
2. Koncepcje piękna

Odniesienie do
charakterystyki drugiego
stopnia PRK – kod
składnika opisu PRK dla
Szkolnictwa Wyższego

P6S_WG
P6S_WG

P6S_UW
P6S_UO

3. Pojęcie i próba definicji sztuki europejskiej i sztuk pięknych
4. Tradycja idei obrazu i przedstawień wizualnych w Europie
5. Forma i treść dzieła sztuki
6. Integralność kultury i sztuki i ich korelacja
Literatura podstawowa:
1. E.H. Gombrich, O sztuce, Rebis, Warszawa 2013.
2. J. Berger, Sposoby Widzenia, Rebis, Poznań 1997.
Literatura dodatkowa:
1. J. Thompson, Jak czytać malarstwo współczesne, Universitas, Kraków 2008.
2. M. Bird, 100 idei, które zmieniły sztukę, tmc, 2012.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady w sali audiowizualnej z wykorzystaniem metody słownej, problemowej i pokazu.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności następuje poprzez ocenę analizy
wybranych przykładów/obiektów z historii sztuki europejskiej oraz ocenę z testu końcowego.
Forma i warunki zaliczenia:
Procentowy zakres ocen z testu pisemnego:
91 – 100% – bdb
89 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
0 – 50% – ndst
Ogólna ocena z przedmiotu uwzględnia:
- ocenę z testu – 80%
- ocenę aktywności studenta w zakresie analizy wybranych przykładów/obiektów z historii sztuki
europejskiej – 20%.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
3. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 8 h konsultacji.
4. Praca własna studenta:
- 21 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury;
- 8 h przygotowanie do wykładów;
- 8 h przygotowanie do testu końcowego.

Studia niestacjonarne
3. Godziny kontaktowe:
- 18 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
4. Praca własna studenta:
- 32 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury;
- 10 h przygotowanie do wykładów;
- 10 h przygotowanie do testu końcowego.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Poprawność ortograficzna oraz interpunkcyjna
tekstów naukowych, użytkowych i literackich

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Correct spelling and punctuation of scientific, utility and literary texts

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Wydział Humanistyczny

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:
Założenia i cele przedmiotu

W_02
W_03

U_01
U_02
U_03
U_04
U_05

K_01

dr hab. Joanna Kuć
dr hab.Beata Walęciuk-Dejneka
Przekazanie studentom informacji o polskiej ortografii
i interpunkcji w różnego rodzaju tekstach.

Efekty uczenia się

Symbol
efektu
W_01

dr hab. Joanna Kuć

WIEDZA
Student:
zna podstawowe reguły pisowni polskiej,
zna początki kształtowania się polskiej ortografii oraz najważniejsze
zmiany, które zachodziły w ciągu kolejnych stuleci,
zna zróżnicowanie funkcjonalne tekstów ze względu na stosowane w nich
formy zapisu.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
potrafi logicznie uzasadnić określoną formę pisowni,
umie rozpoznać błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tekstach własnych i
cudzych,
potrafi napisać poprawny tekst pod względem ortograficznym i
interpunkcyjnym oraz umie znaleźć źródła niezbędnej mu wiedzy,
odróżnia wyznaczniki stylowe tekstów naukowych, użytkowych i
literackich,
zna ograniczenia własnej wiedzy w zakresie pisowni i rozumie potrzebę
dalszego jej kształcenia.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
rozumie wartość języka ojczystego jako środka pozwalającego tworzyć
pozytywny wizerunek człowieka.

Forma i typy zajęć:

Wykład

Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia PRK
– kod składnika opisu
PRK dla Szkolnictwa
Wyższego

P6S_WK
P6S_WG
P6S_WK

P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UU

P6S_KK

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość języka polskiego w stopniu co najmniej dobrym.
Treści modułu kształcenia:
1. Początki i rozwój pisma w czasach starożytnych.
2. Dzieje ortografii polskiej od XII do XX stulecia. Jakub Parkoszowic – autor pierwszego traktatu
ortograficznego. Zmiany pisowni po reformie z 1936 roku.
3. Cztery zasady pisowni polskiej. Modyfikacje pisowni wprowadzone w XXI wieku przez Rade Języka
Polskiego oraz Prezydium PAN.
4. Wiedza ortograficzna serwowana w poradniach funkcjonujących na uczelniach oraz w środkach
masowego przekazu.
5. Ortografia i interpunkcja we współczesnych opracowaniach językoznawczych – podręczniki, poradniki,
czasopisma. Najnowsze słowniki ortograficzne oraz interpunkcyjne.
6. Szczegółowe zasady dotyczące pisowni.
7. Wariantywność ortograficzna i interpunkcyjna uwarunkowana rodzajem wypowiedzi – teksty naukowe i
użytkowe.
8. Ortografia oraz interpunkcja w literaturze pięknej - teksty prozatorskie.
9. Poezja a zasady ortograficzne i interpunkcyjne.
10. Ciekawostki ortograficzne i interpunkcyjne.
Literatura podstawowa:
1. E. Polański, Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa 2016.
2. M. Malinowski, Ortografia polska od drugiej połowy XVIII wieku do współczesności. Kodyfikacja, reformy,
recepcja, Katowice 2012.
3. J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Warszawa 2007.
Literatura dodatkowa:
1. J. Bralczyk, 500 zdań polskich, Warszawa 2015.
2. K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004.
3. A. Wierzbicka, Kultura języka polskiego – praktyczne ćwiczenia, Łódź 2001.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z wykorzystaniem analizy fragmentów tekstów.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się następuje poprzez ocenę pisemnej pracy semestralnej oraz ocenę
systematyczności i aktywności studenta w trakcie zajęć.
Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):
Przedział punktacji
Ocena

0 - 50
2,0

51 - 60
3,0

61 - 70
3,5

71 - 80
4,0

Sposób uzyskania punktów:
1) aktywny udział w zajęciach – max. 40 pkt.,
2) pisemna praca semestralna – max. 60 pkt.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
5. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;

Studia niestacjonarne
5. Godziny kontaktowe:
- 18 h wykładów;

81 - 90
4,5

91 - 100
5,0

- 8 h konsultacji.
6. Praca własna studenta:
- 17 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury;
- 8 h przygotowanie do wykładów;
- 12 h przygotowanie semestralnej pracy
zaliczeniowej.

- 5 h konsultacji.
6. Praca własna studenta:
- 28 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury;
- 12 h przygotowanie do wykładów;
- 12 h przygotowanie semestralnej pracy
zaliczeniowej.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Wychowanie fizyczne

Physical education

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Centrum Sportu i Rekreacji

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I, II

2, 3

Liczba punktów ECTS:

0

Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu:

mgr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

U_01
U_02
U_03

Wszyscy nauczyciele Centrum SiR
Wszechstronny rozwój organizmu oraz przekazanie
studentom podstawowych wiadomości i umiejętności
umożliwiających
samokontrolę,
samoocenę
oraz
samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia
funkcjonowania
organizmu.
Rozwój
sprawności
kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie
studentom wiadomości i umiejętności umożliwiających
samokontrolę samoocenę i samodzielne podejmowanie
działań w tym zakresie. Wykształcenie umiejętności
ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej,
utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej. Kształtowanie
pozytywnej postawy wobec aktywności fizycznej.

Efekty uczenia się

Symbol efektu
WIEDZA
kierunkowego
Student:
Zna formy i metody rozwoju różnych cech motorycznych człowieka.
Zna wybrane formy zajęć sportowych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Potrafi samodoskonalić własną sprawność ruchową poprzez stosowanie
odpowiednich dla siebie ćwiczeń kondycyjno- sprawnościowych
Ma opanowane podstawowe umiejętności ruchowe i elementy techniczne
z gimnastyki podstawowej, zespołowych gier sportowych, lekkiej atletyki,
form gimnastyki przy muzyce lub innych możliwych do wyboru
Pełni rolę sędziego, organizatora rozgrzewki gier i zabaw rekreacyjnosportowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:

Ma świadomość wagi wpływu aktywności fizycznej człowieka na wszystkie
jego organy i układy.
Rozumie prozdrowotny wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm człowieka.
K_02
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i profilowane rea izowane w obiektach Centrum
Forma i typy zajęć:
SiR oraz w terenie (obozy, zawody sportowe).
K_01

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza i umiejętności uzyskane na wcześniejszych etapach edukacji szkolnej.
Treści modułu kształcenia:
Kształtowanie cech motorycznych i sprawności ogólnej. Nauczanie i doskonalenie elementów
technicznych. Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów taktycznych. Sędziowanie dyscypliny,
podstawy organizacyjne rywalizacji sportowej. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. Zasady organizacji
treningu sportowego. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu edukacji
zdrowotnej.
Literatura podstawowa:
1. Z. Cendrowski; Przewodzić innym – Poradnik dla liderów zdrowia i sportu Warszawa 1997.
2. J. Talaga – Sprawność fizyczna ogólna – Poznań 2004.
Literatura dodatkowa:
1. T. Huciński, I. Lekner – Koszykówka podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów - Wrocław
2001.
2. M. Bondarowicz – Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych- Warszawa 2002.
3. J. Talaga- ABC młodego piłkarza- nauczanie techniki 2006 r.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Zajęcia w grupach z wykorzystaniem met. analitycznej, syntetycznej i kompleksowej w nauczaniu techniki
i metod specyficznych dla zajęć WF (met. ścisłej, met. intensyfikujących i indywidualizujących zajęcia WF,
pokaz, objaśnienia, met. zadaniowa, problemowa).
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Okazjonalnie testy i sprawdziany dla potrzeb startu w Akademickich Mistrzostwach Polski.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie bez oceny
Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Sekcji
Dydaktycznej Centrum Sportu i Rekreacji.
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- udział w zajęciach – 60 h.

Studia niestacjonarne
Nie dotyczy

Punkty ECTS – 0

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:

Konstytucyjny system organów państwowych

Nazwa w języku angielskim:

Constitutional System of State Authorities

Język wykładowy:

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu

Dr hab. Krzysztof Prokop, prof. Uczelni
Dr hab. Krzysztof Prokop, prof. Uczelni, dr Michał
Krawczyk
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
ustrojem państwa polskiego tj. z naczelnymi
zasadami ustroju państwa, ustrojem konstytucyjnych
organów państwa, ich kompetencjami i
właściwościami oraz mechanizmami wzajemnego
oddziaływania. Celem jest również przedstawienie
pozycji jednostki w relacji do państwa.

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student posiada wiedzę na temat miejsca prawa konstytucyjnego wśród
innych gałęzi prawa

K_W07

W_02

Student posiada wiedzę w obszarze terminologii związanej z ustrojem
państwa i przepisami konstytucyjnymi

K_W02

W_03

Student posiada wiedzę na temat podstawowych konstytucyjnych zasad
ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

K_W17

W_04

Student posiada wiedzę na temat ustroju konstytucyjnych organów
państwowych, ich właściwości i kompetencji.

K_W04

W_05

Student posiada wiedzę na temat mechanizmów wzajemnego
oddziaływania i zależności konstytucyjnych organów państwa.

K_W05

W_06

Student posiada wiedzę o sytuacji prawnej jednostki w stosunku do
państwa. Zna prawa i obowiązki obywatela.

K_W13

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

U_02

U_03
U_04
U_05
U_06

Student zdobywa umiejętność rozumienia roli ustrojowej poszczególnych
konstytucyjnych organów państwa w systemie
ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Student nabywa umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do
przeprowadzenia bieżącej oceny rzeczywistości ustrojowej w
obszarze wzajemnych powiązań i relacji ustrojowych pomiędzy
naczelnymi, konstytucyjnymi organami państwa,.
Student potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę do rozwiązywania
teoretycznych i praktycznych problemów pojawiających się w związku z
zastosowaniem przepisów konstytucyjnych
Student potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w zakresie konstytucyjnie
gwarantowanych wolności i praw człowieka i obywatela
Student potrafi dokonywać wykładni przepisów konstytucyjnych i innych
przepisów prawnych
Posiada świadomość potrzeby uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności w obszarze prawa konstytucyjnego

K_U10

K_U01

K_U03
K_U07
K_U04
K_U02
K_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ks_01
Ks_02

Student docenia znaczenie wiedzy dotyczącej mechanizmów
funkcjonowania państwa i konieczność pogłębiania wiedzy dla analizy tych
procesów.
Student potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę do aktywnego udziału w
życiu politycznym i społecznym państwa.

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu uczenia się:

K_K04
K_K03

1. Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego:
- istota i pojęcie Konstytucji, cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej, obowiązywanie konstytucji,
Konstytucja a inne źródła prawa konstytucyjnego.
2. Naczelne zasady ustroju RP:
- pojęcie zasad ustroju, zasada suwerenności narodu, zasada niepodległości i suwerenności Państwa,
zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada hierarchicznego systemu źródeł prawa, zasad
społeczeństwa obywatelskiego, zasada podziału władzy, zasada społecznej gospodarki rynkowej,
zasada przyrodzonej godności człowieka.
3. Konstytucyjny status jednostki:
- podmioty i adresaci praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji, system praw i wolności w
Konstytucji, ochrona praw i wolności Rzecznik Praw Obywatelskich (istota instytucji, pozycja ustrojowa,
zakres i formy działania Rzecznika).
3. Parlament:
- wybory, status posłów i senatorów, struktura, organizacja, funkcje.
4. Prezydent:
- pozycja ustrojowa, wybory i mandat, kompetencje, kontrasygnata, odpowiedzialność.
5. Rada Ministrów:
- powoływanie i odpowiedzialność Rady Ministrów i jej członków, skład i organizacja, zakres działania
Rady Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie.
6. Sądy:
- struktura sądów, Krajowa Rada Sadownictwa, sędziowie, konstytucyjne zasady działania sądów.
7. Trybunały:
- Trybunał Konstytucyjny (pozycja ustrojowa, skład, funkcje), Trybunał Stanu (pozycja ustrojowa, skład,
pojęcie odpowiedzialności konstytucyjnej).
8. Stany nadzwyczajne:
- zasady ogólne, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej.
Literatura podstawowa:
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018.
Literatura dodatkowa:
S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014
M. Zubik (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów,
C. H. Beck, Warszawa 2008.
Z. Jarosz, Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2006.
R. Mojak, Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo UMCS w Lublinie,
Lublin 2007.
W. Skrzydło (red.), Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
1. Wykład informacyjny – omówienie zagadnień zgodnie z treścią modułu kształcenia.
2. Ćwiczenia – praca na tekstach źródłowych, rozwiązywanie kazusów w celu nabycia umiejętności
zastosowania wiedzy teoretycznej, dyskusja nad problematyką ustroju państwa, referaty studentów z
zakresu poruszanej problematyki, analiza aktualnych wydarzeń politycznych przy wykorzystaniu zdobytej
wiedzy.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów w zakresie wiedzy jest przeprowadzana w trakcie egzaminu pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury. Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę rozwiązań zadań
problemowych i ich prezentacji oraz na podstawie oceny stopnia przygotowania do dyskusji tematycznych.

Weryfikacja efektów w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń poprzez ocenę
systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję oraz pracę zespołową.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład-zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia – zaliczenie bez oceny
Zaliczenie na ocenę w formie testu zawierającego pytania otwarte.
Procentowy zakres ocen z testu:
91%-100%-bdb
81%-90%-db+
71%-80%-db
61%-70%-dst+
51%-60%-dst
Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie rozwiązania zadania problemowego zleconego do
samodzielnego opracowania i jego prezentacji oraz na podstawie aktywności w trakcie dyskusji
tematycznych i stopnia przygotowania do nich
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 5 h konsultacji.

Studia niestacjonarne:
1.Godziny kontaktowe:
- 25 h wykładów;
- 15 h. ćwiczeń;
- 2 h konsultacji.

2. Praca własna studenta:
- studiowanie zaleconej literatury -10 h;
- przygotowanie się do zajęć - 20 h;
- przygotowanie się do zaliczenia – 20 h.

2.Praca własna studenta:
- studiowanie zaleconej literatury -18 h;
- przygotowanie się do zajęć - 20 h;
- przygotowanie się do zaliczenia – 20 h.

Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4

Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:

Prawo administracyjne ustrojowe

Nazwa w języku angielskim

Administrative law

Język wykładowy:

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Bartosz Nowakowski, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Bartosz Nowakowski, prof. Uczelni
Dr Michał Krawczyk, dr hab. K. Prokop, prof. Uczelni
W ramach zajęć omówione zostaną najważniejsze
pojęcia i definicje zaliczane do sfery prawa
administracyjnego. Analizie poddana zostanie istota
trójpodziału materii należącej do tej gałęzi prawa oraz
klasyfikacja form działania administracji. Celem
nauczania w ramach przedmiotu jest także
przekazanie studentom podstawowej wiedzy na
temat zasad organizacji i funkcjonowania struktur
administracji w RP, wiedzy niezbędnej dla
absolwentów kierunku „Administracja”. Znajomość
zagadnień zaliczanych do części ogólnej i ustrojowej
prawa
administracyjnego
pozwoli
studentom
zrozumieć
problematykę
badawczą
sfery
materialnego prawa administracyjnego.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu

Efekty kształcenia
WIEDZA
Student:

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

M znajomość terminologii z zakresu prawa administracyjnego..

K_W02

W_02

Ma zaawansowaną wiedzę o strukturach i instytucjach administracyjnych
państwa oraz o relacjach zachodzących między nimi.
Ma zaawansowaną wiedzę o strukturach i instytucjach administracji
publicznej oraz o relacjach zachodzących między nimi.
Ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o więziach
administracyjnoprawnych.
Zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych publicznych o
strukturach i instytucjach administracyjnych w państwie oraz relacjach
zachodzących między nimi.

K_W04

W_03
W_04
W_05

K_W05
K_W10
K_W12

W_06
W_07

U_01
U_02
U_03

U_04

U_05

K_01

K_02

Ma elementarną wiedzę o normach, regułach i zasadach organizacji
i kierowania instytucjami administracyjnymi.
Ma wiedzę o relacjach między osobami a instytucjami administracji
publicznej.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Potrafi prawidłowo czytać akt administracyjnoprawny i umiejscawiać go w
systemie źródeł prawa.
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania
konkretnych zjawisk w instytucjach prawa administracyjnego.
Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, prawnymi i
moralnymi w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu nauk
o administracji.
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych
i wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących szczegółowych
zagadnień ustroju administracyjnego w państwie.
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, konieczności
stałego doskonalenia zawodowego i rozwijania swojej osobowości,
wyznaczania kierunku rozwoju swojej wiedzy i umiejętności.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Umie uczestniczyć w przygotowaniu różnych projektów społecznych,
gospodarczych i obywatelskich, uwzględniając aspekty prawnoadministracyjne.
Docenia znaczenie nauki o administracji i prawa dla kształtowania więzi
społecznych, ma świadomość zmian społecznych i konieczności
pogłębiania wiedzy administracyjnej i prawnej dla analizy tych procesów.

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość zagadnień z zakresu nauki administracji i historii administracji.
Treści modułu kształcenia:
I. Podmioty administrujące
1. Organ administracji publicznej. Organ administrujący. Pojęcia
2. Kompetencja administracyjna. Przenoszenie kompetencji
3. Klasyfikacje organów administracyjnych
4. Kolegialność i jednoosobowość
5. Urząd administracyjny
6. Pojęcie samorządu
7. Rodzaje samorządu
8. Zakład administracyjny (publiczny)
9. Inne podmioty administrujące
10. Wykonywanie funkcji i zadań publicznych przez organizacje społeczne
11. Prywatyzacja zadań publicznych
II. Struktura administracji publicznej i związki między podmiotami
1. Struktura resortowa
2. Struktura terytorialna (pozioma)
3. Centralizacja i decentralizacja. Autonomia

K_W14
K_W22

K_U02
K_U03
K_U07

K_U11

K_U15

K_K03

K_K04

4. Koncentracja i dekoncentracja
5. Kierownictwo
6. Nadzór
7. Kontrola
8. Zwierzchnictwo i zespolenie
9. Koordynacja
10. Współdziałanie
III. Administracja rządowa
1. Prezydent RP
2. Organy centralne podległe Sejmowi RP
3. Rada Ministrów
4. Prezes Rady Ministrów
5. Ministrowie
6. Komitety
7. Terenowa administracja rządowa – wojewoda, administracja zespolona, administracja niezespolona
IV. Samorząd terytorialny
1. Istota samorządu terytorialnego. Teorie samorządu terytorialnego
2. Tzw. reformy samorządowe
3. Źródła prawa samorządu terytorialnego.
4. Struktura samorządu terytorialnego
5. Gmina. Istota. Pojęcie
6. Zadania gminy
7. Organy gminy. Referendum lokalne. Rada. Organ jednoosobowy. Organy wewnętrzne i
pomocnicze.
8. Radni
9. Mienie komunalne
10. Funkcjonowanie gminy
11. Związek komunalny. Porozumienie komunalne
12. Powiat. Istota. Pojęcie. Zadania
13. Organy powiatu. Rada. Zarząd.
14. Starosta
15. Funkcjonowanie powiatu
16. Województwo samorządowe. Istota. Zadania
17. Sejmik wojewódzki
18. Samorządowe Kolegia Odwoławcze
19. Nadzór nad samorządem terytorialnym
20. Nadzór a sądownictwo administracyjne
21. Sądowa ochrona samodzielności samorządu terytorialnego
Literatura podstawowa:
1. L. Bielecki, P. Ruczkowski (red.), Ustrojowe prawo administracyjne, Warszawa 2011
2. J. Sługocki, Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 2012
Literatura dodatkowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012
J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010
Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011
E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009
M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011
M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa
2009
7. E. Bojanowski, K. Żukowski (red.), Leksykon 100 podstawowych pojęć prawa administracyjnego,
Warszawa 2009 [lub wydania późniejsze]

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych.
Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem zadań pozwalających na kształtowanie umiejętności
zastosowania wiedzy teoretycznej.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje na podstawie rozwiązywania casusów,
dyskusji oraz prezentacji/referatów.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń poprzez
ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania w trakcie zajęć.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin.
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Wykład: Egzamin pisemny w formie testu z jedną poprawną odpowiedzią oraz pytaniami otwartymi.
Procentowy zakres ocen z egzaminu:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% – ndst
Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) składa się w 50% wynik z egzaminu,
podwyższany plusami z ćwiczeń, (w myśl zasady 1 plus – 1 ocena wyżej).
Bilans punktów ECTS*: 6
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe (75 h):
- 45 h wykładów;
- 30 h ćwiczeń;

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe (40 h):
- 25 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;

2. Praca własna studenta (75 h):
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 30 h;
 przygotowanie do ćwiczeń – 25 h;
 przygotowanie do egzaminu – 20

2. Praca własna studenta (110 h):
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 55 h;
 przygotowanie do ćwiczeń – 35 h;
 przygotowanie do egzaminu – 20

Łącznie: 150 h; ECTS = 6

Łącznie: 150 h; ECTS = 6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:

Podstawy organizacji i zarządzania

Nazwa w języku angielskim

Fundamentals of Organization and Management

Język wykładowy:

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I
2

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr B. Suchodolski

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr B. Suchodolski, dr M. Chrząścik

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi
pojęciami z zakresu: powstawania,
funkcjonowania i zarządzania organizacjami,
z zasadami planowania, organizowania,
kierowania ludźmi i kontroli, metodami i
technikami zarządzania oraz ich
zastosowaniami w praktyce zarządzania.

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
W_04
W_05
W-06
W_07

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student ma poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych
oraz rodzajach więzi społecznych.
Student ma poszerzoną wiedzę o celach, instytucjach, metodach i
interesariuszach polityki publicznej.
Student ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji
administracji publicznej oraz więziach prawnych i organizacyjnych
Student maa pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji
administracji publicznej oraz więziach prawnych i organizacyjnych
Student zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki opisu struktur
społecznych i zmian w nich zachodzących
Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu technik prezentacji oraz zasad
wystąpień publicznych
Student zna w sposób pogłębiony zasady i warunki prowadzenia
działalności gospodarczej.

Symbol efektu
kierunkowego
K_W03
K_W06
K_W09
K_W11
K_W14
K_W17
K_W19

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu administracji i
prawa do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk

K_U03

U_02
U_03

K_01

K_02
K_03

społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie
dane i metody analizy
Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
Student ma świadomość znaczenia profesjonalnej i etycznej postawy dla
skutecznego współdziałania w grupie i wykonywania w niej różnych ról.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Student potrafi określić priorytety w realizacji zadań i celów określonych
przez siebie lub innych.
Student ma świadomość potrzeby krytycznej oceny zmian zachodzących
w strukturach i instytucjach społecznych i potrzeby doskonalenia swojej
wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin wiedzy.
Student potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności dla kształtowania
przedsiębiorczości własnej i innych.

Forma i typy zajęć:

K_U11
K_U12

K_K01
K_K04
K_K05

Wykłady i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu uczenia się:
1/ Nauki o zarządzaniu. Wprowadzenie do zajęć – omówienie merytorycznego programu zajęć .
Bibliografia. Struktura dyscyplinarna nauk o organizacji i zarządzaniu.. Problem współdziałania nauk o
zarządzaniu z innymi naukami. Istota i znaczenie zarządzania w praktyce organizacji i administracji.
2/ Podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania. Czym jest zarządzanie? Role menedżera
Czym jest organizacja?
3/ Podstawowe teorie zarządzania i jej główni przedstawiciele: Naukowe zarządzanie: Taylor. Ford. Nurt
administracyjny : Fayol , Weber. Szkoła Human relations : Mayo, McGregor.
4/ Podejście systemowe i ilościowe w zarządzaniu organizacją . Podejście systemowe . Organizacja jako
system. System zarządzania organizacją. Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. Metody
zarządzania..Podejście sytuacyjne.
5/ Planowanie w organizacji. Istota i cele planowania. Szczeble planowania i rodzaje planów. Metody i
techniki planowania. Bariery planowania.
6/ Strategia organizacji . Zarządzanie strategiczne. Istota i ewolucja planowania strategicznego. Strategia i
jej rodzaje, cechy i funkcje. Zasady zarządzania strategicznego. Rodzaje strategii w organizacji. Co to jest
strategia? Elementy strategii. Analiza SWOT.
7/Struktury organizacyjne . Podstawowe pojęcia. Organizowanie w organizacji. Istota i etapy
organizowania. Formalizacja organizacji. Struktury organizacyjne i ich typy. Uwarunkowania wyboru
struktur organizacyjnych.
8/ Model idealny biurokracji. Biurokratyzacja. Władza w organizacji.
9/ Motywowanie do pracy. Psychologiczne i socjologiczne metody motywowania . Piramida potrzeb
Maslowa . Teorie i modele motywacji : ERG, Alderfera, teoria dwuczynnikowa Herzberga . Partycypacja
pracowników w zarządzaniu. I. System motywacyjny organizacji. Zasady motywowania pracowników.
Problem zadowolenia z pracy.
10/ Kultura organizacji . Pojęcie kultury organizacyjnej. Funkcje i modele kultury organizacyjnej. Wymiary
kulturowe a zarządzanie. Badanie kultury organizacyjnej. Etyczne problemy zarządzania. Etyka i
odpowiedzialność społeczna w zarządzaniu . Etyka – wprowadzenie . Etyka w biznesie . CRS Społeczna odpowiedzialność biznesu.
11/ Zagadnienia pracy kierowniczej. Władza w organizacji i jej rodzaje. Istota i źródła przywództwa. Role
kierownicze. Style kierowania, Umiejętności kierownicze. Przywództwo w organizacji i marketing.
12/ Organizacja - otwarty system społeczno-techniczny- jako obiekt zarządzania. Otoczenie organizacji .
Zasoby organizacji: ludzie, technologie, procesy. Cechy organizacji i ich wpływ na zarządzanie.

13/ Kontrola i controlling w organizacji. Istota kontroli. Cechy systemów kontroli. Zarządzanie procesami
kontroli. istota, rodzaje i zastosowanie controllingu w organizacji.
14/ Analiza procesu decyzyjnego w organizacji. Problemy i decyzje menedżerskie. Uwarunkowania decyzji
menedżerskich. Podejmowanie decyzji-ujęcie opisowe i normatywne.. Grupowe podejmowanie decyzji.
15/ Zarządzanie zmianą, rozwojem i innowacjami. Cykl życia organizacji. Rodzaje zmian organizacji.
Przygotowanie zmian. Twórczość i innowacyjność w organizacji. Zachowania wobec zmian.
Przedsiębiorczość, typy i rodzaje. Informatyka w zarządzaniu. Informacja i jej rodzaje w organizacji.
Komunikacja i systemy komunikacyjne.
Literatura podstawowa (dostępna w bibliotece UP-H):
1. Korzeniowski L., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa : Difin 2011
2. Piotrkowski K., Organizacja i Zarządzanie , Almamer 2006.
3. K. Kowalewski, J.M. Moczydłowska, patologie i dysfunkcje w organizacji, Difin, warszawa 2019
4. J. Jasińska, Zmiany w organizacjach. Sprawne zarzadzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania
sukcesu,, Frel, Warszawa 2015
5. M. Krwawicz, Podstawy organizacji i zarzadzania. Materiały do ćwiczeń. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, warszawa 2020
6. m. Budzanowska-drzewiecka, K. Czernek9red.) Kierunki ewolucji nauk o zarzadzaniu, Wyd.
Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2018
Literatura dodatkowa:
1. Kowalska-Napora E., Uwarunkowania funkcjonowania nowoczesnej organizacji. Wyd. M.Derewiecki
2014.
2. Organizacje w praktyce : studia przypadku dla studentów zarządzania / red. nauk. Monika Kostera/
Warszawa : Wydawnictwo Poltext 2011.
3. Władek Zb. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej : zarys wykładu. Warszawa : Difin
2016
4. Teoria i praktyka zarządzania : wybrane zagadnienia, , cz. 1, 2 (Bolesław Budzisz, i in. red.)
Warszawa : "Difin" 2006.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego, problemowego z elementami konwersacji z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i materiałów dydaktycznych przeznaczonych do
wykorzystania w pracy własnej studenta.
Praca indywidualna studenta polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadanych zadań problemowych
omawianych na wykładach/ćwiczeniach i zlecanych do konsultowania efektów wykonanych prac w
czasie dyżurów konsultacyjnych .
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja wyszczególnionych efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
następuje poprzez uczestnictwo w zajęciach wykładowych i ćwiczeniach, realizację zadań studium
przypadków w ramach ćwiczeń i pracy własnej studenta oraz na kolokwium zaliczeniowym na ocenę
obejmującym sprawdzian wiedzy z wykładanego obszaru wiedzy określonej tematycznie treściami
zawartymi w module kształcenia oraz wskazanych treści merytorycznych w obowiązkowej i zalecanej
literaturze przedmiotu.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Zaliczenie na ocenę, na którą składa się w równej części (po 50%) ocena pracy własnej studenta
(nabytych umiejętności) w formie pisemnych raportów wraz z aktywnością na ćwiczeniach i konsultacjach
(kompetencje społeczne) oraz ocena z kolokwium sprawdzającego stopień opanowania treści

teoretycznych w formie rozbudowanego testu wielokrotnego wyboru (wiedza), przeprowadzonego w
formie pisemnej oraz odpowiedzi na zadane pytania w formie ustnej ustnych (fakultatywnie)
Sposób i kryteria oceny :
- znajomość podstawowych zagadnień dotyczących przedmiotu, próby szukania rozwiązań sytuacji
problemowych – ocena: - 51% 3,0;
- znajomość podstawowych zagadnień dotyczących przedmiotu, próby rozwiązywania sytuacji
problemowych oraz formułowania ocen – 61% - ocena: 3,5;
- rozbudowana znajomość zagadnień dotyczących przedmiotu, rozwiązywanie wybranych sytuacji
problemowych, próby formułowania ocen – 71%- ocena: 4,0;
- rozbudowana znajomość zagadnień dotyczących przedmiotu, rozwiązywanie wybranych sytuacji
problemowych, autorskie formułowanie ocen i – 81% , ocena: 4,5;
- zaawansowana znajomość zagadnień dotyczących przedmiotu, rozwiązywanie sytuacji problemowych,
formułowanie własnych ocen i wniosków – 90% - ocena: 5,0.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 20 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 10 h ćwiczeń;
- 5 h konsultacji.
- 2 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
2. Praca własna studenta:
- czytanie wskazanych fragmentów literatury – 5
- czytanie wskazanych fragmentów literatury – 8 h;
h;
- przygotowanie prac zleconych na ćwiczeniach i
- przygotowanie prac zleconych na ćwiczeniach i
przygotowanie do kolokwium – 40 h;
przygotowanie do kolokwium – 35 h;
- przygotowanie do zajęć – 20 h.
- przygotowanie do zajęć – 10 h.
Łączna liczba godzin: 100
Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4
Punkty ECTS: 4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Podstawy ekonomii

Bases of economy

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Monika Niedziółka

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Monika Niedziółka, dr Anna Owczarczyk

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu
jest nabycie umiejętności
rozumienia i interpretacji podstawowych zagadnień
ekonomicznych oraz procesów zachodzących w
gospodarce rynkowej.
Efekty uczenia się

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

WIEDZA
Student zna najważniejsze pojęcia ekonomiczne
Student ma wiedzę o podstawowych procesach ekonomicznych np.
inflacja, bezrobocie, kryzys gospodarczy, globalizacja
Student zna powiązania pomiędzy strukturami oraz instytucjami
gospodarczymi państwa

Symbol efektu
kierunkowego
K_W01, K_W02
K_W06,
K_W02, K_W06,

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

Student potrafi prawidłowo wykorzystać zdobytą wiedzę do interpretacji
zjawisk i procesów ekonomicznych
Student potrafi oceniać i interpretować zachodzące w gospodarce zjawiska

K_U05, K_U10
K_U05, K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student ma świadomość konieczności doskonalenia swojej wiedzy w
związku z dynamicznie zmieniającą się gospodarką oraz monitorowania
zmian zachodzących w ekonomicznej rzeczywistości

Forma i typy zajęć:

Wykład i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu uczenia się:

K_K05

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii
Rynek, popyt i podaż
Podstawy teorii wyboru konsumenta
Podstawy teorii przedsiębiorstwa
Główne kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i dochód narodowy
Rola państwa w gospodarce, budżet państwa
Inflacja i bezrobocie
Cykl koniunkturalny

Literatura podstawowa:
1. R.Milewski, E.Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2011
2. B.Czarny, Podstawy ekonomii. Mikroekonomia, SGH, Warszawa 2018
3. B.Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, 2013
Literatura dodatkowa:
1.
2.
3.
4.

S.Nordhaus, Ekonomia 1, Warszawa 2008
S. Nordhaus, Ekonomia 2, Warszawa 2007
P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych.
Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem zadań, ćwiczeń, casów pozwalających na kształtowanie
umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje poprzez rozwiązywanie ćwiczeń, testów,
zadań na ćwiczeniach.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez
ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie z oceną
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, aktywność przeliczana na ocenę.
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie odpowiedniej ilości plusów za aktywność (na studiach
stacjonarnych pięć plusów, na studiach niestacjonarnych pięć plusów). Każda większa ilość plusów
wpływa na podwyższenie oceny. Plusy są przeliczane na ocenę.
5-6 plusów ocena dostateczna
7-8 plusów ocena dostateczna plus
9-10 plusów ocena dobra
11-12 plusów ocena dobra plus
13 i więcej plusów ocena bardzo dobra
Student otrzymuje propozycję oceny na podstawie pracy na ćwiczeniach i aktywności na wykładach.
Studenci którzy nie wypracują przez cały semestr oceny przynajmniej dostatecznej oraz ci, którzy

wypracowaną w ciągu semestru ocenę chcą podwyższyć przystępują do egzaminu. Wówczas na ocenę
końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik egzaminu oraz w 50% ogólną ocenę z ćwiczeń.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 30 h ćwiczeń
- 15 h konsultacje.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury -20 h;
 przygotowanie materiałów na wykłady -10 h;
 przygotowanie materiałów na ćwiczenia -25 h;
 przygotowanie do egzaminu - 20 h.

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 20 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń;
- 20 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury – 40 h;
 przygotowanie materiałów na wykłady – 10 h;
 przygotowanie materiałów na ćwiczenia – 15 h;
 przygotowanie do egzaminu - 35 h.

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język rosyjski

Russian

Jęz. rosyjski (wspomagany jęz. polskim)

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Studium Języków Obcych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I
2

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Ewa Borkowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

nauczyciele języka rosyjskiego

Założenia i cele przedmiotu

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na
poziomie B2 ESOKJ Rady Europy

Symbol
efektu

W_01

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi:

U_01
U_02
U_03
U_04
U_05
U_06

zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych
tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji
na tematy z zakresu swojej specjalności;
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów
ogólnych i specjalistycznych.
zdobywać informacje oraz udzielać ich
brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw,
negocjować
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej
i leksykalnej
pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym

KU_12
KU_13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
K_02

Student
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i
przyszłej pracy zawodowej
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K02

Forma i typy zajęć:

Konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1 ESOKJ
Treści modułu kształcenia:
6.
7.
8.
9.
10.

Tematy
Firma.
Zatrudnienie.
Podróże służbowe.
Obsługa klienta.
Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.

Literatura podstawowa
L. Fast, M. Zwolińska, Biznesmeni mówią po rosyjsku dla średnio zaawansowanych, Wyd. Poltext
Literatura dodatkowa:
Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe;
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy,
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach
(np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów,
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja
materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia wspomagane są technikami
multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym
wypowiedzi ustnych).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:
4. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;
5. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;
6. aktywności na zajęciach oraz frekwencji
Kryteria oceniania:
0-50% − niedostateczna (2,0)
71-80% − dobra (4,0)
51-60% − dostateczna (3,0)
81-90% − dobra plus (4,5)
61-70% − dostateczna plus (3,5)
91-100% − bardzo dobra (5,0).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe
- 60 h – konwersatorium
2. Praca własna studenta
-30 h – przygotowanie do zajęć
-10 h – przygotowanie do kolokwium

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe
-32 h konwersatorium
2. Praca własna studenta
-48 h- przygotowanie do zajęć
-20 h – przygotowanie do kolokwium

Łączna liczba godzin: 100 h.
Punkty ECTS: 4 ECTS

Łączna liczba godzin: 100 godz.
Punkty ECTS: 4 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język niemiecki

German

Niemiecki (wspomagany jęz. polskim)

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

administracja

Studium Języków Obcych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr inż. Marzena Lisowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

nauczyciele języka niemieckiego

Założenia i cele przedmiotu

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej
na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy

Symbol
efektu

W_01

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.
UMIEJĘTNOŚCI

U_01
U_02
U_03
U_04
U_05
U_06

Student potrafi:
zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych
tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem
dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności;
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów
ogólnych i specjalistycznych.
zdobywać informacje oraz udzielać ich
brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw,
negocjować
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej
i leksykalnej
pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym

K_U12
K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Student
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i
przyszłej pracy zawodowej

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_02

Forma i typy zajęć:

Konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność posługiwania się jęz. niemieckim na poziomie B1 ESOKJ
Treści modułu kształcenia:
Tematy
7. Środowisko pracy
8. Rozmowy i korespondencja służbowa
9. Organizacja firmy
10. Projekty zawodowe
11. Kontrahenci/Klienci
12. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.
Literatura podstawowa
Anette Müller, Sabine Schlüter: Im Beruf. Kursbuch. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. B1+/B2, Hueber
Verlag.
Literatura dodatkowa:
5. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki

naukowe;
6. Wielki słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki PONS, wyd. Lektor Klett.
7. Słownik języka prawniczego i ekonomicznego niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Kilian, wyd. C.H.

Beck.
8. Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Stanisław Bęza, wyd. PWN.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy,
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach
(np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów,
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne
(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia wspomagane
są technikami multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym
wypowiedzi ustnych).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:
7. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;
8. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;
9. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.
Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)
51-60% − dostateczna (3,0)
61-70% − dostateczna plus (3,5)

71-80% − dobra (4,0)
81-90% − dobra plus (4,5)
91-100% − bardzo dobra (5,0).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe
- 60 h – konwersatorium
2. Praca własna studenta
-30 h – przygotowanie do zajęć
-10 h – przygotowanie do kolokwium

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe
-32 h konwersatorium
2. Praca własna studenta
-48 h- przygotowanie do zajęć
-20 h – przygotowanie do kolokwium

Łączna liczba godzin: 100 h.
Punkty ECTS: 4 ECTS

Łączna liczba godzin: 100 godz.
Punkty ECTS: 4 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język angielski

English

Angielski (wspomagany jęz. polskim)

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Studium Języków Obcych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr inż. Maria Markowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

nauczyciele języka angielskiego

Założenia i cele przedmiotu:

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej
na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy.
Efekty uczenia się:

Symbol
efektu:

W_01

WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego:

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi:

U_01
U_02
U_03
U_04
U_05
U_06

zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych
tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji
na tematy z zakresu swojej specjalności;
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów
ogólnych i specjalistycznych;
zdobywać informacje oraz udzielać ich;
brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw,
negocjować;
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej i
leksykalnej;
pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym.

KU_12
KU_13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Student:
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i
przyszłej pracy zawodowej;

K_K02

K_02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Forma i typy zajęć:

Konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1 ESOKJ.
Treści modułu kształcenia:
Tematy
1. Firma
2. Zatrudnienie.
3. Podróże służbowe.
4. Obsługa klienta.
5.Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.
Literatura podstawowa:
Business Result, Kate Baade, , David Grant, Christopher Holloway, Jane Hudson, John Hughes, Jon
Naunton, Jim Scrivener, Rebecca Turner and Penny McLart, Oxford University Press
Literatura dodatkowa:
1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki
naukowe
2. Słownik współczesny Pearson Longman
3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary
4. English Grammar in Use Intermediate, Raymond Murphy, CUP
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy,
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach
(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów,
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne
(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane
są technikami multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym
wypowiedzi ustnych).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:
1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;
2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;
3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.
Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)
51-60% − dostateczna (3,0)
61-70% − dostateczna plus (3,5)
71-80% − dobra (4,0)
81-90% − dobra plus (4,5)
91-100% − bardzo dobra (5,0).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

1. Godziny kontaktowe
- 60 h – konwersatorium
2. Praca własna studenta
-30 h – przygotowanie do zajęć
-10 h – przygotowanie do kolokwium

1. Godziny kontaktowe
-32 h konwersatorium
2. Praca własna studenta
-48 h- przygotowanie do zajęć
-20 h – przygotowanie do kolokwium

Łączna liczba godzin: 100 h.
Punkty ECTS: 4 ECTS

Łączna liczba godzin: 100 godz.
Punkty ECTS: 4 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w językuangielskim:
Język wykładowy:

Prawo administracyjne materialne

Administrative law

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. B. Nowakowski, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. B. Nowakowski, prof. Uczelni, dr M.
Krawczyk, dr K. Pawelec
1.Zapoznanie
studentów
z
podstawowymi
regulacjami materialnego prawa administracyjnego.
2. Wyrobienie umiejętności analizy i posługiwania się
aktami prawnymi z zakresu materialnego prawa
administracyjnego.
3.
Uświadomienie
studentom
konieczności
znajomości regulacji prawa administracyjnego
materialnego dla świadomego i skutecznego
funkcjonowania w społeczeństwie i państwie.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

W_03
W_04
W_05
W_06

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student zna w stopniu zaawansowanym regulacje z zakresu materialnego
prawa administracyjnego
Student ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i
instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w
kontekście administracji;
Student ma pogłębioną wiedzę o wpływie norm prawa administracyjnego
materialnego na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich
elementów
Student zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna
rządzące nim prawidłowości
Student zna procedury działań podejmowanych w obszarze prawa
administracyjnego materialnego
Student definiuje podstawowe instytucje i kierunek ewolucji prawa
administracyjnego materialnego

Symbol efektu
kierunkowego
K_W01
K_W04

K_W05
K_W10
K_W12
K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Student potrafi dokonać wykładni przepisów prawnych z obszaru prawa
administracyjnego materialnego

K_U02

U_02
U_03
U_04

U_05
U_06

Student potrafi prawidłowo zastosować akt prawny do rozwiązania
konkretnego przypadku z zakresu prawa administracyjnego materialnego
Student potrafi formułować wnioski płynące z wykładni przepisów prawa
administracyjnego materialnego
Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać
dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w
administracji
Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień pisemnych i
ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z
administracją
Student potrafi rozstrzygać teoretyczne i praktyczne aspekty
funkcjonowania administracji w pracy indywidualnej i zespołowej

K_U04
K_U05
K_U07

K_U11
K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ks_01

Student posiada umiejętność indywidualnego i zespołowego działania przy
realizacji zadań problemowych z zakresu prawa administracyjnego
materialnego

K_K03

Ks_02

Student ma świadomość wiedzy i umiejętności oraz widzi potrzebę dalszego
ustawicznego kształcenia i doskonalenia kompetencji w zakresie prawa
administracyjnego materialnego

K_K04

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość ustrojowego prawa administracyjnego.
Treści modułu uczenia się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Istota i miejsce prawa materialnego w systemie prawa administracyjnego
Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych
Administracyjnoprawna regulacja wolności zgromadzeń i wolności zrzeszania się
Administracyjnoprawna regulacja wolności prasy oraz prawa dostępu do informacji publicznej
Administracja spraw zdrowia i spraw socjalnych
Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury
Wybrane zagadnienia administracyjnoprawnej regulacji gospodarki
Administracyjnoprawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Administracja obrony kraju

Literatura podstawowa:
M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2017.
Literatura dodatkowa:
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015.
Z. Duniewska [et al.], System prawa administracyjnego. Tom 7: Prawo administracyjne materialne,
Warszawa 2017.
M. Miemiec (red.), Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2013.
Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony metodą tradycyjną.
Ćwiczenia – rozwiązywanie kazusów, referaty i prezentacje studentów.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu
pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności następuje w trakcie ćwiczeń na podstawie rozwiązywania
kazusów, dyskusji oraz prezentacji/referatów.
Weryfikacja efektów w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń poprzez ocenę
systematyczności studenta i jego zaangażowania w trakcie zajęć.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Zaliczenie na ocenę w formie testu zawierającego pytania otwarte
Procentowy zakres ocen z testu:
91%-100%-bdb
81%-90%-db+
71%-80%-db
61%-70%-dst+
51%-60%-dst
Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie rozwiązania zadania problemowego zleconego do
samodzielnego opracowania i jego prezentacji oraz na podstawie aktywności w trakcie dyskusji
tematycznych i stopnia przygotowania do nich.
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h. wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 30 h konsultacji.

Studia niestacjonarne
1.Godziny kontaktowe:
- 25 h. wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 10 h konsultacji.

2. Praca własna studenta:
- studiowanie zaleconej literatury -30 h;
- przygotowanie się do zajęć - 25 h;
- przygotowanie się do egzaminu – 20 h.

2.Praca własna studenta:
- studiowanie zaleconej literatury -40 h
- przygotowanie się do zajęć - 35 h;
- przygotowanie się do egzaminu – 25 h.

Łączna liczba godzin: 150
Liczba punktów ECTS: 6

Łączna liczba godzin: 150
Liczba punktów ECTS: 6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Ustrój samorządu terytorialnego

Organizational structure of local government

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Dorota Strus

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Dorota Strus
1. Zapoznanie
studentów
z
prawnoorganizacyjnymi aspektami funkcjonowania w
Polsce samorządu terytorialnego
2. Przedstawienie roli i miejsca administracji
samorządowej w systemie ustrojowym państwa

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

W_03

W_04

W_05

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student zna podstawowe pojęcia dotyczące ustroju samorządu
terytorialnego
Student ma wiedzę na temat kluczowych instytucji prawa samorządowego(
organy, zadania, prawo miejscowe, status prawny radnego, nadzór nad
funkcjonowaniem samorządu terytorialnego)
Student ma wiedzę o istocie, cechach i specyfice jednostek samorządu
terytorialnego oraz o zasadach stanowiących podstawę ich
funkcjonowania określonych w Konstytucji RP oraz w ustawach
Student zna zasady podejmowania współpracy przez poszczególne
szczeble samorządu terytorialnego z uwzględnieniem obowiązujących
procedur w zakresie tworzenia związków komunalnych, porozumień i
stowarzyszeń
Student ma wiedzę o zmianach wynikających z przepisów prawnych
dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego

Symbol efektu
kierunkowego
K_W02
K_W04
K_W13
K_W03

K_W07

K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

U_02

Student potrafi analizować akty prawne dotyczące działalności samorządu
terytorialnego w tym odnoszące się do sfery zadaniowości i zagadnień
ustrojowych
Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy dotyczącej ustroju i
zakresu właściwości poszczególnych szczebli i organów samorządu
terytorialnego do analizy zjawisk zachodzących w administracji publicznej

K_U01, U_K02

K_U03

U_03
U_04
U_05
U_06

K_01

K_02

Student potrafi zastosować przepisy ustrojowego prawa samorządowego
do analizy wybranego stanu faktycznego
Student potrafi przygotować problemową pracę pisemną dotyczącą
funkcjonowania samorządu terytorialnego
Student potrafi podejmować działania dotyczące współdziałania w grupie
Posiada świadomość w zakresie doskonalenia swojej wiedzy i
umiejętności
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Student potrafi przygotować różne projekty dotyczące uwarunkowań
prawnych, społecznych i ekonomicznych związanych z działalnością
samorządu terytorialnego
Student potrafi myśleć i działać adekwatnie do zmian w otoczeniu
prawnym i instytucjonalnym, które implikują zmiany w zakresie relacji
pomiędzy podmiotami i strukturami samorządu terytorialnego

Forma i typy zajęć:

K_U04
K_U11
K_U14
K_U15

K_K03

K_K04

Wykład i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu nauki o administracji.
Treści modułu uczenia się:
Geneza samorządu terytorialnego w Polsce
Pojęcie, istota i cechy samorządu terytorialnego
Źródła prawa samorządowego
Pojęcie i katalog zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Struktura organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego( organy,wybory i sposób
powoływania, wewnętrzna organizacja i zakres ich właściwości)
6. Pojęcie aktów prawa miejscowego ich klasyfikacja i sposób promulgacji
7. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
8. Finanse samorządu terytorialnego
9. Mienie samorządowe
10. Status prawny radnego w jednostkach samorządu terytorialnego
11. Status prawny pracowników samorządowych
12. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
13. Formy demokracji bezpośredniej w jednostkach samorządu terytorialnego
14. Samorządowe Kolegia Odwoławcze
1.
2.
3.
4.
5.

Literatura podstawowa
1. H. Izdebski. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2014r.
2. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013r., B. Dolnicki,
Samorząd terytorialny, Seria Akademicka, wydanie 6, Wolters Kluwer, 2016r.
Literatura dodatkowa:
1.
2.

T. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Wolters Kluwer, 2019r.
B. Dolnicki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, 2018r.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych.
Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem zadań pozwalających na kształtowanie umiejętności
zastosowania wiedzy teoretycznej.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego sprawdzającego
stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności odbywa się na ćwiczeniach i uwzględnia stopień
zaangażowania studenta w dyskusję problemową oraz stopień przygotowania do zajęć a także umiejętność
pracy zespołowej dotyczącej przygotowania problemowych prezentacji.
Weryfikacja efektów w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę
systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin pisemny w formie testu zawierającego pytania otwarte
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Procentowy zakres ocen z kolokwium i egzaminu:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% – ndst
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 51 % z każdego z kolokwium
Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik egzaminu z
wykładów oraz w 50% - zaliczenie ćwiczeń.
Bilans punktów ECTS:
Studia niestacjonarne:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
1. Godziny kontaktowe:
- 25 h wykładów;
- 30 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 30 h ćwiczeń
- 5 h konsultacji.
- 10 h konsultacji.
2.
Praca własna studenta:
2. Praca własna studenta:
studiowanie zadanych wybranych fragmentów
- studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury
- 35h;
literatury - 30 h;
przygotowanie
do zajęć- 30 h.
- przygotowanie do zajęć -20 h;
przygotowanie
do
egzaminu - 40 h.
- przygotowanie do egzaminu- 30 h.
Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Postępowanie administracyjne

Administrative procedure

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. B. Nowakowski, prof. UPH

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. B. Nowakowski, prof. UPH, dr K. Pachnik
Zapoznanie studentów z regulacjami dotyczącymi
procedury
administracyjnej
(głównie
k.p.a).
Wyrobienie umiejętności praktycznego posługiwania
się k.p.a w postępowaniu administracyjnym.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu

Efekty kształcenia
WIEDZA
Student:

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Ma znajomość terminologii z zakresu postępowania administracyjnego

K_W02

W_02

Ma zaawansowaną wiedzę o strukturach i instytucjach administracji
publicznej oraz o relacjach zachodzących między nimi.
Ma uporządkowaną wiedzę o relacjach pomiędzy strukturami i instytucjami
prawa administracyjnego w państwie.
Ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o więziach
administracyjnoprawnych
Zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych publicznych o
strukturach i instytucjach publicznych (administracji publicznej) oraz
relacjach zachodzących między nimi.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Potrafi prawidłowo czytać akt prawny z zakresu postępowania
administracyjnego i umiejscawiać go w systemie źródeł prawa.
Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów o charakterze
administracyjnym i wskazuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania.
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk prawnych
występujących w postępowaniu administracyjnym

K_W05

W_03
W_04
W_05

U_01
U_02
U_03

K_W07
K_W10
K_W12

K_U02
K_U09
K_U10

U_04

U_04

K_01

K_02

K_03

Potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz
współpracować w ramach prac zespołowych w tym również o charakterze
interdyscyplinarnym.
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, konieczności
stałego doskonalenia zawodowego i rozwijania swojej osobowości,
wyznaczania kierunku rozwoju swojej wiedzy i umiejętności.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Ma przekonanie o wadze i znaczeniu zachowań profesjonalnych
i etycznych przy określaniu priorytetów służących realizacji stawianych
przez siebie lub innych celów.
Umie uczestniczyć w przygotowaniu różnych projektów społecznych,
gospodarczych i obywatelskich, uwzględniając aspekty
administracyjnoprawne.
Docenia znaczenie postępowania administracyjnego dla kształtowania
więzi społecznych, ma świadomość zmian społecznych i konieczności
pogłębiania wiedzy administracyjnej i prawnej dla analizy tych procesów.

Forma i typy zajęć:

K_U14

K_U15

K_K01

K_K03

K_K04

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstaw prawa
Treści modułu kształcenia:
1. Zakres przedmiotowy i zasady ogólne postępowania administracyjnego.
2. Zakres podmiotowy i podmioty postępowania administracyjnego.
3. Przebieg postępowania administracyjnego.
4. Właściwość organu.
5. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
6. Zawieszenie postępowania administracyjnego.
7. Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym.
8. Postępowanie przed organem I i II instancji.
9. Decyzje, postanowienia.
10. Postępowanie w sprawie wydania zaświadczeń, skarg i wniosków.
11. Organy wyższego stopnia i naczelne w postępowaniu administracyjnym.
12. Wyłączenie pracownika i wyłączenie organu.
13. Skarga do sądu administracyjnego.
Literatura podstawowa:
B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2015
Literatura dodatkowa:
R. Stec, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2010
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Ćwiczenia audytoryjne: dyskusja, debata, praca z tekstami źródłowymi kształtująca umiejętności analizy,
interpretacji, tworzenia uogólnień i wyciągania wniosków.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych następuje w trakcie
ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.
Student w trakcie zajęć otrzymuje z tego tytułu „plusy”. Podstawą uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co
najmniej jednego, maksymalnie trzech plusów.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Procentowy zakres ocen z egzaminu:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% – ndst
Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) składa się w 50% wynik z
egzaminu, podwyższany plusami z ćwiczeń, (w myśl zasady 1 plus – 1 ocena wyżej).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe (75):
- 30 h wykładów;
- 30 h ćwiczeń
- 15 h konsultacje
2. Praca własna studenta (75):
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury -25 h;
 opracowanie materiałów na ćwiczenia - 25 h;
 przygotowanie do egzaminu – 25 h.

Studia niestacjonarne
3. Godziny kontaktowe (50):
- 25 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 10 h konsultacji.
4. Praca własna studenta (100):
• studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury - 30 h;
• opracowanie materiałów na ćwiczenia - 30 h.
• przygotowanie do egzaminu – 40 h.

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Legislacja administracyjna

Administrative legislation

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społeczny

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr K. Pachnik

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Michał Krawczyk, dr K. Pachnik
1. Zapoznanie
studentów
z
procedurami
prawidłowej legislacji.
2. Wykształcenie
umiejętności
tworzenia
i
redagowania aktów normatywnych.
3. Uświadomienie
konieczności
ciągłego
pogłębiania
znajomości
obowiązujących
przepisów prawnych i monitorowania ich zmian.

Założenia i cele przedmiotu:

Efekty uczenia się

Symbol
efektu
W_01

U_01

K_01

WIEDZA
Student ma wiedzę o zasadach i technikach prawidłowej legislacji
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Student potrafi prawidłowo redagować i interpretować akty normatywne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Student ma świadomość konieczności stałego dokształcania oraz
monitorowania zmian przepisów prawnych

Forma i typy zajęć:

Wykład i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa.
Treści modułu uczenia się:

Symbol efektu
kierunkowego
K_W04, K_W07

K_U02, K_U04

K_K04

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prawne formy działania administracji publicznej
Stanowienie aktów normatywnych powszechnie obowiązujących przez organy administracji publicznej
Zasady techniki prawodawczej
Akty prawa miejscowego
Statut jednostki samorządu terytorialnego, jako źródło prawa miejscowego
Kontrola jakości stanowienia prawa
Podmioty dokonujące wstępnej kontroli projektów aktów normatywnych
Publikacja aktów normatywnych

Literatura podstawowa:
J. Strzelecki, Legislacja administracyjna. Zarys wykładu, Płock 2009.
Literatura dodatkowa:
L. Grzonka, Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych, C.H. Beck, Warszawa 2011
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony metodą tradycyjną z elementami konwersacji.
Ćwiczenia – referaty, prezentacje, kazusy, warsztaty.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy następuje poprzez kolokwium pisemne sprawdzające
stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje na ćwiczeniach, w oparciu o pracę studenta
(referaty, prezentacje, kazusy, warsztaty).
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę postawy
studenta na zajęciach.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę – pisemne kolokwium.
Podstawą dopuszczenia do kolokwium jest obecność na zajęciach (wykładach i ćwiczeniach) i opanowanie
przypisanych do modułu umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu co najmniej dostatecznym
(weryfikacja następuje na ćwiczeniach).
Na kolokwium student odpowiada w formie pisemnej na trzy zadane pytania.
Wynik kolokwium punktowany jest w sposób następujący:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% – ndst
Ostateczna ocena tj. ocena wpisywana do USOSa może ulec podwyższeniu w przypadku opanowania przez
studenta przypisanych do modułu umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu większym niż
dostateczny (plusy stawiane na ćwiczeniach i wykładach).
Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 20 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych – 20 h;
 przygotowanie zadanej pracy pisemnej – 10 h;
 przygotowanie do ćwiczeń – 10 h;
 przygotowanie do kolokwium – 20 h.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń;
- 20 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych – 30 h;
 przygotowanie zadanej pracy pisemnej – 10 h;
 przygotowanie do ćwiczeń – 20 h;
 przygotowanie do egzaminu – 20 h.

Łączna liczba godzin: 125
Punkty ECTS: 5

Łączna liczba godzin: 125
Punkty ECTS: 5

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Wychowanie fizyczne

Physical education

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Centrum Sportu i Rekreacji

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I, II

2, 3

Liczba punktów ECTS:

0

Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu:

mgr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

U_01
U_02
U_03

Wszyscy nauczyciele Centrum SiR
Wszechstronny rozwój organizmu oraz przekazanie
studentom podstawowych wiadomości i umiejętności
umożliwiających
samokontrolę,
samoocenę
oraz
samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia
funkcjonowania
organizmu.
Rozwój
sprawności
kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie
studentom wiadomości i umiejętności umożliwiających
samokontrolę samoocenę i samodzielne podejmowanie
działań w tym zakresie. Wykształcenie umiejętności
ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej,
utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej. Kształtowanie
pozytywnej postawy wobec aktywności fizycznej.

Efekty uczenia się

Symbol efektu
WIEDZA
kierunkowego
Student:
Zna formy i metody rozwoju różnych cech motorycznych człowieka.
Zna wybrane formy zajęć sportowych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Potrafi samodoskonalić własną sprawność ruchową poprzez stosowanie
odpowiednich dla siebie ćwiczeń kondycyjno- sprawnościowych
Ma opanowane podstawowe umiejętności ruchowe i elementy techniczne
z gimnastyki podstawowej, zespołowych gier sportowych, lekkiej atletyki,
form gimnastyki przy muzyce lub innych możliwych do wyboru
Pełni rolę sędziego, organizatora rozgrzewki gier i zabaw rekreacyjnosportowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:

Ma świadomość wagi wpływu aktywności fizycznej człowieka na wszystkie
jego organy i układy.
Rozumie prozdrowotny wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm człowieka.
K_02
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i profilowane rea izowane w obiektach Centrum
Forma i typy zajęć:
SiR oraz w terenie (obozy, zawody sportowe).
K_01

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza i umiejętności uzyskane na wcześniejszych etapach edukacji szkolnej.
Treści modułu kształcenia:
Kształtowanie cech motorycznych i sprawności ogólnej. Nauczanie i doskonalenie elementów
technicznych. Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów taktycznych. Sędziowanie dyscypliny,
podstawy organizacyjne rywalizacji sportowej. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. Zasady organizacji
treningu sportowego. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu edukacji
zdrowotnej.
Literatura podstawowa:
3. Z. Cendrowski; Przewodzić innym – Poradnik dla liderów zdrowia i sportu Warszawa 1997.
4. J. Talaga – Sprawność fizyczna ogólna – Poznań 2004.
Literatura dodatkowa:
4. T. Huciński, I. Lekner – Koszykówka podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów - Wrocław
2001.
5. M. Bondarowicz – Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych- Warszawa 2002.
6. J. Talaga- ABC młodego piłkarza- nauczanie techniki 2006 r.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Zajęcia w grupach z wykorzystaniem met. analitycznej, syntetycznej i kompleksowej w nauczaniu techniki
i metod specyficznych dla zajęć WF (met. ścisłej, met. intensyfikujących i indywidualizujących zajęcia WF,
pokaz, objaśnienia, met. zadaniowa, problemowa).
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Okazjonalnie testy i sprawdziany dla potrzeb startu w Akademickich Mistrzostwach Polski.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie bez oceny
Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Sekcji
Dydaktycznej Centrum Sportu i Rekreacji.
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- udział w zajęciach – 60 h.

Studia niestacjonarne
Nie dotyczy

Punkty ECTS – 0

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych

Claimes investigation in economic

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3/4

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Kazimierz Pawelec

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Kazimierz Pawelec

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z procedurą
w zakresie dochodzenia roszczeń w sprawach
gospodarczych przed sądami gospodarczymi.
Efekty uczenia się

Symbol
efektu
W_01
W_02

Symbol efektu
kierunkowego

WIEDZA

Student zna pojęcie spraw gospodarczych w ujęciu cywilistycznym
K_W02
Student ma wiedzę dotyczącą postępowania przed sądami gospodarczymi
K_W04, K_W06
I, II instancji w zakresie postepowania kasacyjnego i wznowieniowego
UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Student potrafi posługiwać się aktami normatywnymi w tym przepisami
prawa cywilnego, karnego i karno skarbowego

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student ma
świadomość zmian o charakterze
wykorzystywania wiedzy prawnej do ich analizy

Forma i typy zajęć:

społecznym

i

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstaw prawa cywilnego i prawa gospodarczego
Treści modułu kształcenia:
1. Pojęcie sprawy gospodarczej
2. Pojęcie przedsiębiorcy
3. Tryby postępowania sądowego( nakazowe, upominawcze, uproszczone i zwykłe)
4. Tytuł egzekucyjny i wykonawczy
5. Przedawnienie roszczeń w sprawach gospodarczych

K1_K04

Literatura podstawowa:
1. M. Manowska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016
2. K. Janowska, T. Kaniowski, Prawo cywilne.
procesowych,Warszawa 2013

Praktyczne

aspekty

formułowania

pism

Literatura dodatkowa:
1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2015.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu audytoryjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie pisemnego zaliczenia na
ocenę sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych
pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę rozwiązania zadań
problemowych.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę
systematyczności studenta oraz jego zaangażowanie w dyskusję problemową.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie na ocenę
Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego kolokwium, które zawiera pytania otwarte.
Procentowy zakres ocen z pisemnego zaliczenia na ocenę
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% – ndst
Na ocenę końcową wpisywaną do systemu USOS Web w 50% składa się ocena, którą student otrzymał z
pisemnego kolokwium oraz w 50% ocena za aktywność na zajęciach i zaangażowanie studenta w dyskusje
problemowe podejmowane w trakcie zajęć.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
1.Godziny kontaktowe:
 30 h wykłady,
 20 h wykłady,
 15 h konsultacje.
 5 h konsultacje.
2. Praca własna studenta:
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych - 10h;
aktów prawnych - 15 h;
 przygotowanie do egzaminu - 15 h;
 przygotowanie do egzaminu - 15 h;
 przygotowanie do zajęć – 5 h;
 przygotowanie do zajęć – 20 h;
Łączna liczba godzin: 75 h
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75 h
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Prawa i wolności w orzecznictwie sądów polskich i
zagranicznych
The rights and freedoms in the jurisprudence of Polish and foreign
courts

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w językuangielskim:
Język wykładowy:

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społęcznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

2

3

Liczba punktów ECTS:

3/4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Marcin Bider

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Marcin Bider

Założenia i cele przedmiotu:

1.Zapoznanie studentów z orzecznictwem ochrony
praw i wolności człowieka.
2. Wyrobienie umiejętności analizy i posługiwania się
aktami prawnymi z zakresu ochrony praw i wolności
człowieka.
3.
Uświadomienie
studentom
konieczności
znajomości orzecznictwa ochrony praw i wolności
człowieka
dla
świadomego
i
skutecznego
funkcjonowania w społeczeństwie i państwie.

Symbol
efektu
W01
W02
W03

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student posiada wiedzę na temat międzynarodowych źródeł praw
człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem konwencji praw człowieka w
systemie ONZ i w systemach europejskich
Student posiada wiedzę na temat wolności praw i obowiązków człowieka i
obywatela w RP
Student ma świadomość roli jaką odgrywa poszanowanie praw jednostki w
państwie oraz rozumie potrzebę aktywności w tym zakresie

Symbol efektu
kierunkowego
K_W04
K_W05
K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U01

U02

Student umie prawidłowo interpretować podstawowe pojęcia prawne z
zakresu międzynawowej ochrony praw człowieka. Potrafi posługiwać się
podstawową terminologią z zakresu mechanizmów ochrony praw
człowieka
Student posiada umiejętność przygotowania typowych dokumentów
związanych z postępowaniem przed międzynarodowymi organami
sądowymi i quasi-sądowymi, których zakres kompetencji obejmuje

K_U01

K_U07

ochronę praw oraz potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł
międzynawowego orzecznictwa z zakresu ochrony praw jednostki.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student ma świadomość znaczenia znajomości zasad ochrony praw i
wolności człowieka dla obywatela RP

Forma i typy zajęć:

K_K05,

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość ustroju Rzeczpospolitej Polskiej oraz publicznego prawa międzynarodowego
Treści modułu kształcenia:
Prawa człowieka i wolności w świetle historycznych uwarunkowań.
Ewolucja treści praw człowieka w świetle publicznego prawa międzynarodowego.
Instytucje ochrony praw człowieka w Rzeczpospolitej Polskiej.
Ochrona praw i wolności osobistych w orzecznictwie polskich sądów.
Ochrona wolności i praw politycznych w orzecznictwie polskich sądów.
Ochrona wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych w orzecznictwie polskich
sądów.
7. Środki ochrony wolności i praw osoby ludzkiej w systemie prawa polskiego.
8. Instytucjonalny międzynarodowy system ochrony praw człowieka.
9. Ochrona praw człowieka w orzecznictwie ETPCZ. Uwagi ogólne.
10. Zakaz stosowania tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania i karania w orzecznictwie EKPCZ.
11. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej w orzecznictwie EKPCZ.
12. Ochrona prawa do prywatności w orzecznictwie EKPCZ.
13. Ochrona prawa do wolność wypowiedzi w orzecznictwie EKPCZ.
14. Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania w orzecznictwie EKPCZ.
15. Konstrukcja prawna skargi do EKPCZ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Literatura podstawowa:
1. Marek Jan Wasiński, Prawa człowieka w zarysie. Skrypt wykładu, Łódź: Oficyna e-BookPro, 2014.
Literatura dodatkowa:
1. Marek Piechowiak, Filozofia praw człowieka: Praw człowieka w świetle ich międzynarodowej
ochrony, Lublin: TNKUL, 1999.
2. Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym / pod.
red. Mariusza Jabłońskiego, Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka
Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.
3. Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka, red. Marek Zubik, [tł.
Ada Paprocka, Robert Rybski], Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, cop. 2008.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony metodą tradycyjną przy udziale prezentacji multimedialnej
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie pisemnego egzaminu
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje w trakcie wykładu na podstawie
prezentacji casusów i dyskusji.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie wykładu poprzez
ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania w trakcie zajęć.

Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie z oceną
Zaliczenie w formie testu z dziesięcioma pytaniami, z którego student może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Ocena z modułu wpisywana jest do systemu USOS.
0-39% - 2
40-54% - 3
55-79% - 4
80%- 5
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 22 h;
 przygotowanie do zaliczenia - 15 h.

Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 20 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 30 h;
 przygotowanie do zaliczenia - 20 h.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Mediation in administrative procedure

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3/4

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Michał Krawczyk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Michał Krawczyk

Założenia i cele przedmiotu:

1. Zapoznanie studentów z istotą mediacji w
postępowaniu
administracyjnym
oraz
jej
podstawowymi zasadami.
2. Wyrobienie wśród studentów umiejętności
prowadzenia skutecznej mediacji.
3. Uświadomienie studentom wagi postępowania
mediacyjnego dla skutecznego rozstrzygania
określonych kategorii spraw administracyjnych.

Symbol
efektu
W_01
W_2

U_01

K_01

Efekty uczenia:

Symbol efektu
WIEDZA
kierunkowego
Student:
ma wiedzę dotycząca istoty mediacji i rodzaju spraw administracyjnych, w
K_W04
których mediacja jest możliwa.
ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad mediacji w postępowaniu
K_W04
administracyjnym.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
posiada
umiejętność
skutecznego
prowadzenia
postępowania
K_U09
mediacyjnego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
ma świadomość
znaczenia mediacji dla skutecznego i sprawnego
K_K02
funkcjonowania administracji oraz jej wizerunku wśród obywateli

Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z zakresu prawa administracyjnego (ustrojowego oraz materialnego) oraz procedury
administracyjnej.

Treści modułu uczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Istota mediacji.
Rodzaje spraw administracyjnych, w których dopuszczalna jest mediacja.
Strony postępowania mediacyjnego.
Mediator.
Zasady postępowania mediacyjnego.
Przebieg postępowania mediacyjnego.

Literatura podstawowa:
Agnieszka Kocot-Łaszczyca, Grzegorz Łaszczyca, Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym,
Wolter Kluwer Polska, 2018.
Literatura dodatkowa:
Wojciech Federczyk, Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, Wolter
Kluwer, 2013.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony metodą tradycyjną.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie wiedzy następuje poprzez pisemne kolokwium sprawdzające
stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenie w zakresie umiejętności oraz kompetencji społecznych następuje, w oparciu o
ocenę pracę studenta na zajęciach.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie z oceną
Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę – pisemne kolokwium.
Podstawą dopuszczenia do kolokwium jest obecność na zajęciach i opanowanie przypisanych do modułu
umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu co najmniej dostatecznym.
Na kolokwium student odpowiada w formie pisemnej na trzy zadane pytania.
Wynik kolokwium punktowany jest w sposób następujący:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% – ndst
Ostateczna ocena tj. ocena wpisywana do USOSa może ulec podwyższeniu w przypadku opanowania przez
studenta przypisanych do modułu umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu większym niż
dostateczny.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 8 h – konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- studiowanie wskazanej literatury, przygotowanie
do zajęć, przygotowanie do egzaminu – 37 h.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 20 h wykładów
- 5 h konsultacji
2. Praca własna studenta:
- studiowanie wskazanej literatury, przygotowanie do
zajęć, przygotowanie do egzaminu – 50 h

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Zarządzanie projektami w administracji publicznej

Project management in public administration

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3/4

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Beata Domańska-Szaruga, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Beata Domańska-Szaruga, prof. Uczelni
1. Zapoznanie studentów z problematyką
planowania i realizacji projektów w sposób
zapewniający realizację celów.
2. Przedstawienie specyfiki projektów
realizowanych w sferze administracji publicznej.
3. Zapoznanie studentów z metodami oceny
projektów oraz zagadnieniami ryzyka w
projektach.

Założenia i cele przedmiotu:

Efekty uczenia się

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

WIEDZA
Student zna rodzaje projektów oraz specyfikę projektów realizowanych w
sferze administracji publicznej.
Student ma wiedzę teoretyczną o organizowaniu zespołu projektowego i
zarządzaniu nim.
Student ma wiedzę teoretyczną o planowaniu i zarządzaniu przebiegiem
projektu.

Symbol efektu
kierunkowego
K_W14, K_W20,
K_W20, K_W13
K_W21

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Student potrafi prawidłowo analizować i oceniać projekty realizowane w
sferze administracji publicznej oraz szacować ryzyko z nimi związane
proponując właściwe metody optymalizujące szanse osiągnięcia celów.

K_U09; K_U14,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ks_01

Student jest przygotowany do uczestnictwa w przygotowaniu różnych
projektów społecznych, gospodarczych i obywatelskich, potrafi myśleć i
działać w sposób przedsiębiorczy.

Forma i typy zajęć:

Wykład

K_K03, K_K05

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu uczenia się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podstawy koncepcji zarządzania projektami.
Specyfika projektów realizowanych w administracji publicznej.
Instytucjonalne formy zarządzania projektami.
Planowanie przebiegu i zasobów projektu.
Planowanie kosztów i budżetowanie.
Standardowe metody oceny projektu.
Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
Wykonalność projektów.
Kontrola, ewaluacja, zamknięcie projektu i organizacyjne uczenie się.

Literatura podstawowa:
1. A. Jaskanis, M. Marczewska, M. Darecki, Zarządzanie projektami w administracji publicznej,
Presscom, Wrocław 2015.
Literatura dodatkowa:
1. M. Kapsta, Zarządzanie projektami krok po kroku, Wyd. Edgard, Warszawa 2013.
2. M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami
multimedialnymi, metoda sytuacyjna, dyskusja.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie zaliczenia ustnego lub pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę przygotowanych przez studenta
rozwiązań zadań problemowych (forma pisemna, forma elektroniczna, prezentacja rozwiązań).
Weryfikacja efektów w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę systematyczności
studenta i jego zaangażowania w dyskusję.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie na ocenę
Zaliczenie ustne: losowanie 2 pytań sprawdzających stopień opanowania przez studentów materiału
wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury. Oceniana jest odpowiedź na każde pytanie. Ocena
końcowa jest wypadkową ocen trzymanych z każdej odpowiedzi.
Zaliczenie pisemne: test zawierający pytania otwarte.
Procentowy zakres ocen z egzaminu:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% - ndst
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:

- 30 h wykładów,
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 20 h,
 przygotowanie rozwiązań zadań problemowych –
10 h,
 przygotowanie do zaliczenia – 7 h.

- 20 h wykładów,
- 3 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 25 h,
 przygotowanie rozwiązań zadań problemowych –
15 h,
 przygotowanie do egzaminu – 12 h.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:

Political psychology

Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Psychologia polityczna

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Łukasz Święcicki

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Łukasz Święcicki
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z
osiągnięciami naukowymi z zakresu psychologii
politycznej, bez której dorobku nie sposób pojąć w
pełni reguł funkcjonowania współczesnego życia
społecznego, politycznego i prawnego.
Celem szczegółowym zajęć jest uświadomienie
studenta o psychologicznych uwarunkowaniach
podejmowania decyzji na poziomie państwa przez
rządzących jak i rządzonych niezależnie od ustroju
politycznego, systemów etycznych czy epoki.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student posiada poszerzoną wiedzę na temat państwa z zakresu
nauki o polityce i psychologii w relacji do innych nauk takich jak
psychologia i filozofia
Student zna terminologię z zakresu nauk o polityce i administracji,
prawa, psychologii politycznej i filozofii polityki

Symbol efektu
kierunkowego
K_W01
K_W02

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02
U_03

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
społeczne oddziałujące na administrację publiczną
Student potrafi właściwie analizować przyczyny procesów politycznych
w kontekście administracji państwowej
Student umie docenić przydatność zdobytej wiedzy do analizy relacji
między administracją a polityką
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_U01
K_U05
K_U10

K_01
K_02

Student ma świadomość potrzeby krytycznej oceny zmian
zachodzących w administracji publicznej
Student dostrzega problemy psychologii politycznej związane z
funkcjonowaniem w szeroko rozumianej strukturze administracji publicznej

Forma i typy zajęć:

K_K04
K_K02

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna wiedza z zakresu nauk społecznych i wiedzy o społeczeństwie, otwartość umysłu, chęć uczenia
się.
Treści modułu kształcenia:
1. Człowiek jako aktor polityki - zależność ustroju politycznego od psyche
2. Determinanty aktywności/bierności politycznej
3. Myślenie naukowe a myślenie polityczne
4. Psychologia przywództwa politycznego
5. Natura władzy politycznej
6. Psychospołeczne uwarunkowania autorytaryzmu i totalitaryzmu
7. Polityczny ekstremizm, przemoc polityczna w ujęciu psychopatologicznym
8. Paranoja polityczna, spiskowe teorie dziejów, wpływ chorób psychicznych na
postępowanie jednostek i zbiorowości
9. Problem natury ludzkiej w badaniach antropologii i psychologii politycznej
10.Omówienie poszczególnych przypadków patologicznych, eksperymentów
medycznych, teorii i koncepcji na przypadkach
11. Próba analizy bieżących zdarzeń polityczno-prawnych w kontekście studiowanej
tematyki
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.

K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002
D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis, Psychologia polityczna, Kraków 2008
A. Chmielewski, Psychopatologia życia politycznego, Wrocław 2009
S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańsk 2005

Literatura dodatkowa:
R.S.Robins, J.M. Post, Paranoja polityczna. Psychologia nienawiści, Warszawa 1997 (fragmenty)
R.D. Hare, Psychopaci są wśród nas, Kraków 2016 (lub wcześniejsze wydania) (fragmenty)
B. Bolechów, Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010 (fragmenty)
E. Voegelin, Nowa nauka polityki, Warszawa 1992 (fragmenty)
P.S. MacDonald, Psyche, Warszawa 2019 (fragmenty)
Literatura dodatkowa (fragmenty) będzie wskazywana na bieżąco i w miarę potrzeby skontekstualizowania
omawianych zagadnień lub podania przykładów
1.
2.
3.
4.
5.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład interaktywny, studium przypadku, prezentacja multimedialna, referaty, dyskusja, metoda
sokratejska.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy przeprowadzana jest w trakcie kolokwium pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studenta materiału wykładowego oraz wskazanych materiałów
dodatkowych.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje w trakcie kolokwium pisemnego.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych następuje w trakcie
wykładu interaktywnego i moderowanej dyskusji.

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie końcowe ma formę zaliczenia pisemnego. Na prośbę studenta możliwe jest uzyskanie
zaliczenia końcowego w formie kolokwium ustnego. Kolokwium pisemne ma formę testu zawierającego
pytania zamknięte lub/i otwarte.
Procentowy zakres ocen z kolokwium:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% - ndst
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 22 h;
 przygotowanie do zaliczenia - 15 h.

Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 20 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 30 h;
 przygotowanie do zaliczenia - 20 h.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Język wykładowy:

Język polski

Nazwa w języku
angielskim

Public Business Law

Publiczne prawo gospodarcze

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

4

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. W. Gonet, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. W. Gonet, prof. Uczelni, dr P. Czernicki,

Założenia i cele przedmiotu:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów
z problematyką publicznego prawa gospodarczego,
przedstawienie podstawowych instytucji, pojęć
i zasad regulujących obrót gospodarczy oraz
sposobów jego kontroli. Cele szczegółowe obejmują:
- poznanie zasad kształtowania się ładu
gospodarczego oraz roli państwa w warunkach
społecznej gospodarki rynkowej, - zapoznanie się
z praktycznymi aspektami prowadzenia działalności
gospodarczej, - uzyskanie umiejętności w zakresie
interpretowania danych publicznych odnoszących
się do działalności gospodarczej oraz zastosowania
teoretycznej wiedzy administracyjnej i prawnej do
analizy zdarzeń i sytuacji w funkcjonowaniu
administracji gospodarczej

Symbol
efektu

W_01

W_02

W_03

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

Student posiada zaawansowaną wiedzę o mechanizmach politycznych i
administracyjnych reglamentacji gospodarki, rozumie ekonomiczne
K_W01, K_W04,
znaczenie podejmowania decyzji z zakresu prawa gospodarczego,
K_W06
rozumie zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w ramach
demokratycznego państwa prawnego, zasady kształtowania się ładu
gospodarczego w warunkach gospodarki rynkowej
Student posiada zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o
uwarunkowaniach organizacyjnych i prawnych aktywności gospodarczej
K_W10, K_W20
ludzi i organizacji, zakazach, nakazach oraz konsekwencjach prawnych ich
naruszenia
Student posiada podstawową wiedzę o zasadach i normach
K_W14
funkcjonowania instytucji państwowych, zasadach kierowania nimi,

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

U_02

Student potrafi samodzielnie interpretować zjawiska społeczne, dostrzec
ich powiązania z dziedzinami prawa i administracji oraz dokonać ich
analizy przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy, potrafi zastosować zasady
prawne z zakresu publicznego prawa gospodarczego do omawianego
zdarzenia
Student posiada umiejętności samodzielnego jak również zespołowego
przygotowywania wystąpień z zakresu reglamentacji gospodarki

K_U01, K_U03,
K_U04

K_U11, K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności dla myślenia i działania
przedsiębiorczego. Student rozumie konieczność permanentnego
doskonalenia posiadanej wiedzy w związku ze zmianą przepisów prawa.

Forma i typy zajęć:

K_K03, K_K04

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wykład powinien być realizowany po zaliczeniu przedmiotów: podstawy prawoznawstwa oraz prawo
administracyjne
Treści modułu uczenia się:
1. Pojęcie i zakres publicznego prawa gospodarczego. Źródła publicznego prawa gospodarczego.
2. Ustrój gospodarczy państwa w perspektywie przemian.
3. Konstytucyjne podstawy ładu gospodarczego. Zasada wolności gospodarczej.
4. Podstawowe pojęcia i problemy publicznego prawa gospodarczego.
5. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej. Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy.
6. Zasady podejmowania i wykonywania działalności przez osoby zagraniczne. Oddziały
przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.
7. Ewidencje i rejestry działalności gospodarczej - istota i znaczenie.
8. Typowe formy prawnych ograniczeń działalności gospodarczej.
9. Kontrola przedsiębiorcy.
10. Koncesjonowanie działalności gospodarczej.
11. Działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.
12. Regulowana działalność gospodarcza.
13. Szczególe formy ograniczeń w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na przykładzie
działalności w zakresie budowy i eksploatacji autostrad
14. Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów.
15. Partnerstwo publiczno- prywatne.
16. Zamówienia publiczne.
Literatura podstawowa:
1. A. Powałowski (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020
2. J. Olszewski (red.), Prawo gospodarcze. Kompedium, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019
Literatura dodatkowa:
1. C. Banasiński, H. Gronkiewicz- Waltz, K. Jaroszyński, R. Kaszubski, M. Wierzbowski, Prawo
gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne, Warszawa 2011.
2. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2011.
3. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz- Wrocław 2011.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Ćwiczenia audytoryjne: dyskusja, debata, praca z tekstami źródłowymi kształtująca umiejętności analizy,
interpretacji, tworzenia uogólnień i wyciągania wniosków.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego – test
jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału
wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności następuje podczas analiz konkretnych, przykładowych
sytuacyjnych prawnych tzw. casusów i dyskusji na ćwiczeniach.
Weryfikacja efektów w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń poprzez ocenę
systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin.
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Sposób odpowiedzi jest punktowany w następujący sposób: Prawidłowa odp. na każde pytanie to 1 punkt
Oceny: 0-4 pkt 2,0, 5-6 pkt – 3,0; 7 pkt – 3,5; 8 pkt – 4,0; 9 pkt – 4,5; 10 pkt – 5,0
Na ocenę końcową wpływa wynik z egzaminu.

Bilans punktów ECTS:4/5
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 18 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
• czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych – 22 h;
• przygotowanie do zajęć – 20 h;
• przygotowanie do kolokwium – 10 h;
• przygotowanie do egzaminu – 10 h.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń;
- 13 ha konsultacji.
2. Praca własna studenta:
• czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych – 32 h;
• przygotowanie do zajęć – 25 h;
• przygotowanie do kolokwium – 15 h;
• przygotowanie do egzaminu – 15 h.

Łącznie: 125
Punkty ECTS: 5

Łącznie 125
Punkty ECTS: 5

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Finanse i prawo finansowe

Finance and finance law

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

4

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska

Założenia i cele przedmiotu:

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta
poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie
struktury jednostek sektora finansów publicznych
oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania
sektora finansów publicznych

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
W_04
W_05
W_06

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student zna zaawansowaną terminologię z zakresu nauk o polityce
i administracji oraz prawa, a także socjologii i ekonomii.
Student ma zaawansowaną wiedzę o strukturach i instytucjach państwa,
strukturach i instytucjach prawa oraz o relacjach zachodzących między
nimi.
Student ma zaawansowaną wiedzę o strukturach i więziach
ekonomicznych.
Student ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o więziach
społecznych, administracyjnoprawnych, cywilistycznych i karnoprawnych.
Student ma elementarną wiedzę o normach, regułach i zasadach
organizacji i kierowania instytucjami społecznymi (administracyjnymi i
gospodarczymi).
Student ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach organizacyjnych
i prawnych aktywności gospodarczej ludzi i organizacji.

Symbol efektu
kierunkowego
K_W01
K_W04

K_W06
K_W10
K_W14
K_W20

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

Student potrafi prawidłowo czytać akt prawny i umiejscawiać go w
systemie źródeł prawa.
Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do
analizowania konkretnych zjawisk w administracji publicznej i instytucjach
prawnych.

K_U02
K_U03

U_03
U_04

U_05

Student potrafi prawidłowo zastosować akt prawny do analizy konkretnego
zjawiska lub procesu społecznego.
Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych
i wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących szczegółowych
zagadnień administracji, prawa, socjologii i ekonomii.
Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową
oraz współpracować w ramach prac zespołowych w tym również o
charakterze interdyscyplinarnym.

K_U04
K_U11

K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

K_02

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu różnych projektów
społecznych, gospodarczych i obywatelskich, uwzględniając aspekty
prawne, ekonomiczne i polityczne.
Student docenia znaczenie nauki o administracji i prawa dla kształtowania
więzi społecznych, ma świadomość zmian społecznych i konieczności
pogłębiania wiedzy administracyjnej i prawnej dla analizy tych procesów.

Forma i typy zajęć:

K_K03

K_K04

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu uczenia się:
Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego, źródła prawa finansowego
Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych
Pojęcie budżetu państwa i procedura jego uchwalania
Pojęcie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa
Podstawy gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego
Podstawy publicznego prawa bankowego
Podstawy prawa dewizowego
Wybrane zagadnienia z części ogólnej prawa podatkowego (pojęcie podatku, elementy zmienne
podatku, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych)
9. Ogólna charakterystyka poszczególnych podatków państwowych
10. Ogólna charakterystyka podatków samorządowych
11. Pojęcie i rodzaje opłat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Literatura podstawowa:
1. 1. W. Wójtowicz (red.) Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2020
Literatura dodatkowa:
3. 1. P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2017
4. 2. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie kazusów, dyskusja, analiza dokumentów źródłowych, prezentacje
multimedialne, prace pisemne (eseje), praca w zespołach, dyskusja dydaktyczna podczas ćwiczeń
połączona z prezentacjami ustnymi z wykorzystaniem multimediów.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego sprawdzającego
stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę aktywności studenta na zajęciach,
zwłaszcza w trakcie dyskusji tematycznych i rozwiązywania kazusów.
Weryfikacja efektów w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń poprzez ocenę
systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję oraz pracę zespołową.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin z oceną.
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny.
Wykład:
Egzamin ustny lub pisemny, z którego student może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Egzamin ustny: losowanie 3 pytań sprawdzających stopień opanowania przez studentów materiału
wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury. Oceniana jest odpowiedź na każde pytanie. Ocena
końcowa jest wypadkową ocen trzymanych z każdej odpowiedzi.
Egzamin pisemny: test zawierający pytania zamknięte.
Kryteria oceniania stosowane na egzaminie pisemnym:
Poniżej 21 pkt - ocena: 2
21 – 22 pkt – ocena: 3,0
23 – 24 pkt – ocena: 3,5
25 – 26 pkt – ocena: 4,0
27 – 28 pkt – ocena: 4,5
Powyżej 29 pkt –ocena: 5,0
Ćwiczenia – warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 10 pkt za aktywne uczestnictwo w
zajęciach; podstawą zaliczenia zajęć jest frekwencja oraz opanowanie w dostatecznym stopniu
przypisanych modułowi umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane poprzez rozwiązywanie
kazusów, odpowiedzi ustne na ćwiczeniach, zabieranie głosu w dyskusji, przygotowywanie wystąpień
Punkty zdobyte podczas ćwiczeń doliczane są do punktów uzyskanych na egzaminie.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 30 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 20 h;
 przygotowanie rozwiązań zadań problemowych –
15 h;
 przygotowanie do ćwiczeń – 15 h;
 przygotowanie do egzaminu– 25 h.
Łączna liczba godzin:150
Punkty ECTS: 6

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń;
- 20 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 30 h;
 przygotowanie rozwiązań zadań problemowych–
20 h;
 przygotowanie do ćwiczeń – 20 h;
 przygotowanie do egzaminu – 35 h.
Łączna liczba godzin:150
Punkty ECTS: 6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:

Administracja ochrony środowiska

Język wykładowy:

Język polski

Nazwa w języku
angielskim

Administration of the environment

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

studia pierwszego
stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

4

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Dorota Strus

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Dorota Strus

Założenia i cele przedmiotu:

Głównym założeniem przedmiotu jest przekazanie
wiedzy dotyczącej podstaw ustrojowoorganizacyjnych ochrony środowiska łącznie z
obowiązującą strukturą organów administracji
publicznej ochrony środowiska. Celem przedmiotu
jest uzyskanie umiejętności w zakresie korzystania z
licznych regulacji prawnych stanowiących podstawę
do rozwiązywania problemów kompetencyjnych
organów administracji wszystkich szczebli w
ochronie środowiska.

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
W_04
W_05

W_06

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student zna podstawowe pojęcia dotyczące organizacji ochrony
środowiska
Student ma wiedzę o podstawowych instytucjach ochrony środowiska
Student ma wiedzę o katalogu i statusie organów administracji ochrony
środowiska
Student ma wiedzę o wzajemnych relacjach pomiędzy organami ochrony
środowiska z uwzględnieniem aspektu współdziałania między nimi
Student zna istotę, uwarunkowania prawne i instytucjonalne zasady
zrównoważonego rozwoju w kontekście realizacji podstawowych celów
ochrony środowiska przez organy administracji publicznej
Student ma wiedzę dotyczącą zmian o charakterze prawnym,
organizacyjnym i kompetencyjnym w kontekście funkcjonowania organów
administracji ochrony środowiska w wymiarze krajowym i
międzynarodowym
UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego
K_W02
K_W04
K_W05
K_W07
K_W15

K_W16

U_01
U_02
U_03
U_04
U_05

Student potrafi analizować procesy społeczne w kontekście realizacji
zadań przez organy administracji ochrony środowiska
Student potrafi określić rodzaj aktu prawnego i jego miejsca w prawnym
systemie ochrony środowiska
Student potrafi wykorzystać wiedze o organach administracji ochrony
środowiska do analizy zjawisk i procesów jakim podlega administracja
publiczna w kontekście uwarunkowań
Student potrafi zastosować przepisy prawne z zakresu ochrony
środowiska do analizy omawianego problemu
Student potrafi współpracować w grupie w kontekście przygotowywania
prac problemowych dotyczących funkcjonowania organów administracji
ochrony środowisk

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

K_02

Student potrafi przygotować projekty dotyczące realizacji ustawowych
zadań przez organy ochrony środowiska uwzględniając aspekty prawnoinstytucjonalne, społeczne i ekonomiczne
Student ma świadomość zmian o charakterze społecznym, prawnym i
instytucjonalnym w odniesieniu do funkcjonowania administracji ochrony
środowiska oraz konieczność doskonalenia niezbędnej wiedzy w tym
zakresie

Forma i typy zajęć:

K_K03

K_K04

wykład i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość terminologii po zajęciach z podstaw prawoznawstwa i prawa administracyjnego
Treści modułu uczenia się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kształtowanie się prawnych podstaw ochrony środowiska w Polsce.
. Zasady prawa ochrony środowiska.
. System przepisów prawa ochrony środowiska.
. Pojęcie organu administracji publicznej i organu administracji ochrony środowiska.
Ustawowe organy ochrony środowiska.
Katalog zadań administracji ochrony środowiska.
Instytucje ochrony środowiska.
Instrumenty społeczne, administracyjne i ekonomiczne ochrony środowiska.
Administracja ochrony środowiska w wybranych sektorach środowiska.

Literatura podstawowa:
1) M. Górski, Prawo ochrony środowiska, wyd. 3, Wolters Kluwer, 2018.
2) B. Rakoczy, B. Wierzbowski Prawo ochrony środowiska, Seria Akademicka, 7 wyd., Wolters Kluwer,
2018.
Literatura dodatkowa:
1) D. Danecka, W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, wyd. V, Difin, 2018r.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład audytoryjny. Ćwiczenia sprawdzające wiedzę oparte na analizie wybranych regulacji prawnych
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy jest przeprowadzana w trakcie egzaminu pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę rozwiązań zadań
problemowych i ich prezentacji oraz na podstawie oceny stopnia przygotowania do dyskusji tematycznych
oraz pracy zespołowej
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń
poprzez ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Zaliczenie na ocenę w formie testu zawierającego pytania otwarte
Procentowy zakres ocen z testu:
91%-100%-bdb
81%-90%- db+
71%-80%- db
61%-70%- dst+
51%-60% -dst
50-0%
ndst
Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie rozwiązania zadania problemowego zleconego do
samodzielnego opracowania i jego prezentacji oraz na podstawie aktywności w trakcie dyskusji
tematycznych i stopnia przygotowania do nic
Ocena końcowa wpisywania do systemu USOS jest oceną uwzględniającą ćwiczenia oraz wynik uzyskany
z testu pisemnego w 50% wynik kolokwium pisemnego w 50% ocena pracy studenta na ćwiczeniach.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 15 h;
- przygotowanie do egzaminu – 20 h;
- przygotowanie do zajęć – 15 h.

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 30 h;
- przygotowanie do egzaminu – 25 h;
- przygotowanie do zajęć – 15 h.

Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4

Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Prawo pracy z elementami prawa urzędniczego

Labour and Civil Service Law Basics

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

4

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. J. Kolarzowski, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. J. Kolarzowski, prof. Uczelni, dr D. Strus, dr
K. Wojewoda-Buraczyńska, mgr P. Smolarz
Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z
zakresu prawa pracy uzupełnionej przepisami
szczegółowymi
dot.
pozycji
prawnej
osób
zatrudnianych w urzędach administracji i władzy
publicznej
oraz
umiejętności
interpretowania
przepisów i ich praktycznego wykorzystania.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
W_04

U_01
U_02

K_01

Efekty uczenia się

Symbol efektu
WIEDZA
kierunkowego
Student:
Student zna podstawową terminologię z zakresu prawa pracy i prawa
K_W02
urzędniczego
Student ma podstawową wiedzę o instytucjach prawa pracy, takich jak
K_W04
stosunek pracy (rodzaje, nawiązanie, rozwiązanie), obowiązki
K_W05
pracowników i pracodawców, czas pracy, wynagrodzenie za pracę
Student zna normy i reguły etyczne dotyczące stosunku pracy
K_W13
Student zna zasady relacji pomiędzy instytucjami administracji publicznej a
K_W22
osobami w nich zatrudnionymi
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Student potrafi prawidłowo interpretować akty prawne dotyczące prawa
K_U02
pracy i prawa urzędniczego oraz zastosować je do sytuacji faktycznych
K_U04
Student w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi rozwiązywać problemy
K_U07
faktyczne z zakresu stosunku pracy oraz udzielać porad i odpowiedzi na
K_U08
konkretne kazusy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Student rozumie potrzebę aktualizacji i pogłębiania zdobytej wiedzy w
K_K01
związku ze zmiennością rozwiązań prawnych w zakresie prawa pracy

K_02

Student potrafi samodzielnie analizować i oceniać poszczególne
rozwiązania z zakresu prawa pracy

Forma i typy zajęć:

K_K04

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu uczenia się:
1. Pojęcie, zakres i przedmiot prawa pracy, w tym prawa urzędniczego
2. Źródła prawa pracy, w tym prawa urzędniczego
3. Zasady prawa pracy
4. Stosunek pracy: istota, strony, treść
5. Podstawy nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór, spółdzielcza
umowa o pracę
6. Ustanie stosunku pracy
7. Stosunek pracy w administracji samorządowej
8. Stosunek pracy w administracji rządowej (służba cywilna)
9. Stosunek pracy w służbie zagranicznej
10. Stosunek pracy w administracji państwowej (nierządowej) i organach władzy publicznej
11. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
11. Odpowiedzialność stron w stosunkach pracy, w tym odpowiedzialność pracownicza urzędników
12. Wynagrodzenie za pracę
13. Czas pracy i urlopy wypoczynkowe
14. Ochrona pracy
15. Zbiorowe prawo pracy
Literatura podstawowa:
1. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2017
2. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2017
Literatura dodatkowa:
1. A. Kisielewicz, Prawo pracy i prawo urzędnicze, Przemyśl-Rzeszów 2013
2. J. Piątkowski, P. Piątkowski, Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego, Toruń 2009
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Ćwiczenia prowadzone w oparciu o analizę i rozwiązywania problemów praktycznych życia codziennego
oraz zawodowego.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne polegające na
rozwiązaniu kazusu.
Weryfikacja efektów w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę
systematyczności i aktywności studenta na zajęciach.
Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: egzamin testowy, z którego student może uzyskać max. 30 punktów
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, z uwzględnieniem frekwencji (max. jedna nieusprawiedliwiona
nieobecność), aktywności oraz wyniku kolokwium
Kryteria oceniania:
< 16 pkt – ocena 2,0
16-18 pkt – ocena: 3,0
19-21 pkt – ocena: 3,5
22-24 pkt – ocena: 4,0
25-27 pkt – ocena: 4,5
28-30 pkt – ocena: 5,0
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów,
- 15 h ćwiczeń,
- 20 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- przygotowanie się do zajęć – 20 h.
- przygotowanie do kolokwium – 20 h.
- przygotowanie się do egzaminu – 20 h.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów,
- 10 h ćwiczeń,
- 15 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- przygotowanie się do zajęć – 35 godz.
- przygotowanie do kolokwium – 30 godz.
- przygotowanie się do egzaminu – 20 godz.

Łączna liczba godzin: 125
Punkty ECTS: 5

Łączna liczba godzin: 125
Punkty ECTS: 5

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Instytucje i źródła prawa UE z elementami prawa
międzynarodowego

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

The Institutional System of the European Union

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

4

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr D. Strus

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr D. Strus, dr Ł. Święcicki, dr R. Ostrihansky
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z
instytucjonalną strukturą Unii Europejskiej,
uświadomienie jej funkcji w systemie prawa
unijnego, codziennym życiu społeczeństwa w
wymiarze politycznym i ekonomicznym.

Założenia i cele przedmiotu:

Efekty uczenia się

Symbol
efektu
W_01
W_02

WIEDZA
Student posiada wiedzę na temat systemu instytucjonalnego Unii
Europejskiej oraz podstawowej terminologii unijnej
Student posiada wiedzę o strukturach instytucji UE oraz relacjach
między nimi a życiem społecznym

Symbol efektu
kierunkowego
K_W02
K_W02; K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02
U_03

Student potrafi prawidłowo czytać akty prawne UE oraz umiejscawiać
je w kontekście społecznym i politycznym
Student umie zastosować akt prawny UE do analizy konkretnego
zjawiska
Student posiada umiejętność krytycznego analizowania przyczyn
konkretnych zjawisk zachodzących w systemie politycznym UE

K_U02
K_U03
K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student ma przekonanie o wadze prawa unijnego dla życia
społecznego, potrafi odnosić zdobytą wiedzę do procesów
społecznych, ekonomicznych i polit cznych

Forma i typy zajęć:

K_K04

Wykład i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna wiedza z zakresu przedmiotów: Nauka o prawie, Historia administracji, Nauka o polityce.

Treści modułu uczenia się:
Pojęcie i historia idei jedności europejskiej
Historia integracji europejskiej
Charakter prawny i osobowość prawna UE
Źródła prawa UE
Struktura instytucjonalna UE
Zasady, wartości i cele UE
System instytucjonalny UE (Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada UE,
Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości UE, Trybunał Obrachunkowy,
Europejski Bank Centralny, organy doradcze i agencje)
8. UE jako podmiot stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego
9. Aktualne problemy integracji, rozszerzenia, rozwoju i kryzysu legitymizacji w UE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Literatura podstawowa:
1. M. M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej,
Warszawa 2017 (lub nowsze)
2.J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków
prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2017 (lub nowsze)
3. J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny w Unii Europejskiej, Toruń 2010.
Literatura dodatkowa:
1. J. Sozański, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa-Poznań 2010.
2. M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
3. Oficjalna baza aktów prawnych UE https://eurlex.europa.eu/homepage.html?locale=en
Dodatkowo: krótkie artykuły, rozdziały w książkach, artykuły i doniesienia prasowe) będą wskazywane na
bieżąco i w miarę potrzeby skontekstualizowania omawianych zagadnień lub podania przykładów.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład informacyjny, podawczy, interaktywny, problemowy, referaty studentów, dyskusja, omawianie
treści aktów prawnych, translacje, krótkie wypowiedzi ustne, praca w zespołach
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów w zakresie wiedzy przeprowadzana jest w trakcie kolokwium pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studenta materiału wykładowego oraz wskazanych materiałów
dodatkowych.
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności następuje w trakcie kolokwium pisemnego oraz poprzez
ocenę aktywności studenta na zajęciach.
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych następuje w trakcie zajęć poprzez
ocenę systematyczności studenta, stopnia opanowania zadanego materiału, ustnych wypowiedzi oraz
prac pisemnych.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie z oceną
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Wykład:
Zaliczenie końcowe ma formę zaliczenia pisemnego. Na prośbę studenta możliwe jest uzyskanie
zaliczenia końcowego w formie kolokwium ustnego. Kolokwium pisemne ma formę testu zawierającego
pytania zamknięte lub/i otwarte.
Procentowy zakres ocen z kolokwium:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+

51 – 60% – dst
50 – 0% - ndst
Ćwiczenia:
Oceniana jest systematyczność, obecność na zajęciach, aktywność w trakcie dyskusji, stopień
przygotowania do zajęć, pomysłowość i inicjatywa.
Na ocenę końcową (wpisywaną do systemu USOS) w 50% wpływa ocena pracy studenta na ćwiczeniach
oraz w 50% wynik kolokwium z wykładów.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- czytanie wskazanych fragmentów literatury – 17 h;
- przygotowanie do zajęć – 10 h;
- przygotowanie do zaliczenia – 10 h.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 10 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń;
- 3 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- czytanie wskazanych fragmentów literatury – 27 h;
- przygotowanie do zajęć – 15 h;
- przygotowanie do zaliczenia – 10 h.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych

Claimes investigation in economic

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3/4

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Kazimierz Pawelec

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Kazimierz Pawelec

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z procedurą
w zakresie dochodzenia roszczeń w sprawach
gospodarczych przed sądami gospodarczymi.
Efekty uczenia się

Symbol
efektu
W_01
W_02

Symbol efektu
kierunkowego

WIEDZA

Student zna pojęcie spraw gospodarczych w ujęciu cywilistycznym
K_W02
Student ma wiedzę dotyczącą postępowania przed sądami gospodarczymi
K_W04, K_W06
I, II instancji w zakresie postepowania kasacyjnego i wznowieniowego
UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Student potrafi posługiwać się aktami normatywnymi w tym przepisami
prawa cywilnego, karnego i karno skarbowego

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student ma
świadomość zmian o charakterze
wykorzystywania wiedzy prawnej do ich analizy

Forma i typy zajęć:

społecznym

i

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstaw prawa cywilnego i prawa gospodarczego
Treści modułu kształcenia:
6.
7.
8.
9.
10.

Pojęcie sprawy gospodarczej
Pojęcie przedsiębiorcy
Tryby postępowania sądowego( nakazowe, upominawcze, uproszczone i zwykłe)
Tytuł egzekucyjny i wykonawczy
Przedawnienie roszczeń w sprawach gospodarczych

K1_K04

Literatura podstawowa:
1. M. Manowska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016
2. K. Janowska, T. Kaniowski, Prawo cywilne.
procesowych,Warszawa 2013

Praktyczne

aspekty

formułowania

pism

Literatura dodatkowa:
3. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2015.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu audytoryjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie pisemnego zaliczenia na
ocenę sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych
pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę rozwiązania zadań
problemowych.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę
systematyczności studenta oraz jego zaangażowanie w dyskusję problemową.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie na ocenę
Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego kolokwium, które zawiera pytania otwarte.
Procentowy zakres ocen z pisemnego zaliczenia na ocenę
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% – ndst
Na ocenę końcową wpisywaną do systemu USOS Web w 50% składa się ocena, którą student otrzymał z
pisemnego kolokwium oraz w 50% ocena za aktywność na zajęciach i zaangażowanie studenta w dyskusje
problemowe podejmowane w trakcie zajęć.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
1.Godziny kontaktowe:
 30 h wykłady,
 20 h wykłady,
 15 h konsultacje.
 5 h konsultacje.
2. Praca własna studenta:
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych - 10h;
aktów prawnych - 15 h;
 przygotowanie do egzaminu - 15 h;
 przygotowanie do egzaminu - 15 h;
 przygotowanie do zajęć – 5 h;
 przygotowanie do zajęć – 20 h;
Łączna liczba godzin: 75 h
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75 h
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Prawa i wolności w orzecznictwie sądów polskich i
zagranicznych
The rights and freedoms in the jurisprudence of Polish and foreign
courts

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w językuangielskim:
Język wykładowy:

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

2

3

Liczba punktów ECTS:

3/4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Marcin Bider

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Marcin Bider

Założenia i cele przedmiotu:

1.Zapoznanie studentów z orzecznictwem ochrony
praw i wolności człowieka.
2. Wyrobienie umiejętności analizy i posługiwania się
aktami prawnymi z zakresu ochrony praw i wolności
człowieka.
3.
Uświadomienie
studentom
konieczności
znajomości orzecznictwa ochrony praw i wolności
człowieka
dla
świadomego
i
skutecznego
funkcjonowania w społeczeństwie i państwie.

Symbol
efektu
W01
W02
W03

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student posiada wiedzę na temat międzynarodowych źródeł praw
człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem konwencji praw człowieka w
systemie ONZ i w systemach europejskich
Student posiada wiedzę na temat wolności praw i obowiązków człowieka i
obywatela w RP
Student ma świadomość roli jaką odgrywa poszanowanie praw jednostki w
państwie oraz rozumie potrzebę aktywności w tym zakresie

Symbol efektu
kierunkowego
K_W04
K_W05
K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U01

U02

Student umie prawidłowo interpretować podstawowe pojęcia prawne z
zakresu międzynawowej ochrony praw człowieka. Potrafi posługiwać się
podstawową terminologią z zakresu mechanizmów ochrony praw
człowieka
Student posiada umiejętność przygotowania typowych dokumentów
związanych z postępowaniem przed międzynarodowymi organami
sądowymi i quasi-sądowymi, których zakres kompetencji obejmuje

K_U01

K_U07

ochronę praw oraz potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł
międzynawowego orzecznictwa z zakresu ochrony praw jednostki.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student ma świadomość znaczenia znajomości zasad ochrony praw i
wolności człowieka dla obywatela RP

Forma i typy zajęć:

K_K05,

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość ustroju Rzeczpospolitej Polskiej oraz publicznego prawa międzynarodowego
Treści modułu kształcenia:
16. Prawa człowieka i wolności w świetle historycznych uwarunkowań.
17. Ewolucja treści praw człowieka w świetle publicznego prawa międzynarodowego.
18. Instytucje ochrony praw człowieka w Rzeczpospolitej Polskiej.
19. Ochrona praw i wolności osobistych w orzecznictwie polskich sądów.
20. Ochrona wolności i praw politycznych w orzecznictwie polskich sądów.
21. Ochrona wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych w orzecznictwie polskich
sądów.
22. Środki ochrony wolności i praw osoby ludzkiej w systemie prawa polskiego.
23. Instytucjonalny międzynarodowy system ochrony praw człowieka.
24. Ochrona praw człowieka w orzecznictwie ETPCZ. Uwagi ogólne.
25. Zakaz stosowania tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania i karania w orzecznictwie EKPCZ.
26. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej w orzecznictwie EKPCZ.
27. Ochrona prawa do prywatności w orzecznictwie EKPCZ.
28. Ochrona prawa do wolność wypowiedzi w orzecznictwie EKPCZ.
29. Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania w orzecznictwie EKPCZ.
30. Konstrukcja prawna skargi do EKPCZ.
Literatura podstawowa:
2. Marek Jan Wasiński, Prawa człowieka w zarysie. Skrypt wykładu, Łódź: Oficyna e-BookPro, 2014.
Literatura dodatkowa:
4. Marek Piechowiak, Filozofia praw człowieka: Praw człowieka w świetle ich międzynarodowej
ochrony, Lublin: TNKUL, 1999.
5. Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym / pod.
red. Mariusza Jabłońskiego, Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka
Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.
6. Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka, red. Marek Zubik, [tł.
Ada Paprocka, Robert Rybski], Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, cop. 2008.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony metodą tradycyjną przy udziale prezentacji multimedialnej
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie pisemnego egzaminu
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje w trakcie wykładu na podstawie
prezentacji casusów i dyskusji.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie wykładu poprzez
ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania w trakcie zajęć.

Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie z oceną
Zaliczenie w formie testu z dziesięcioma pytaniami, z którego student może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Ocena z modułu wpisywana jest do systemu USOS.
0-39% - 2
40-54% - 3
55-79% - 4
80%- 5
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
2. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 22 h;
 przygotowanie do zaliczenia - 15 h.

Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 20 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 30 h;
 przygotowanie do zaliczenia - 20 h.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Mediation in administrative procedure

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3/4

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Michał Krawczyk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Michał Krawczyk

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_2

U_01

K_01

4. Zapoznanie studentów z istotą mediacji w
postępowaniu administracyjnym oraz jej
podstawowymi zasadami.
5. Wyrobienie wśród studentów umiejętności
prowadzenia skutecznej mediacji.
6. Uświadomienie studentom wagi postępowania
mediacyjnego dla skutecznego rozstrzygania
określonych kategorii spraw administracyjnych.
Efekty uczenia się

Symbol efektu
WIEDZA
kierunkowego
Student:
ma wiedzę dotycząca istoty mediacji i rodzaju spraw administracyjnych, w
K_W04
których mediacja jest możliwa.
ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad mediacji w postępowaniu
K_W04
administracyjnym.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
posiada
umiejętność
skutecznego
prowadzenia
postępowania
K_U09
mediacyjnego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
ma świadomość
znaczenia mediacji dla skutecznego i sprawnego
K_K02
funkcjonowania administracji oraz jej wizerunku wśród obywateli

Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z zakresu prawa administracyjnego (ustrojowego oraz materialnego) oraz procedury
administracyjnej.

Treści modułu uczenia:
7. Istota mediacji.
8. Rodzaje spraw administracyjnych, w których dopuszczalna jest mediacja.
9. Strony postępowania mediacyjnego.
10. Mediator.
11. Zasady postępowania mediacyjnego.
12. Przebieg postępowania mediacyjnego.
Literatura podstawowa:
Agnieszka Kocot-Łaszczyca, Grzegorz Łaszczyca, Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym,
Wolter Kluwer Polska, 2018.
Literatura dodatkowa:
Wojciech Federczyk, Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, Wolter
Kluwer, 2013.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony metodą tradycyjną.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy następuje poprzez pisemne kolokwium sprawdzające
stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności oraz kompetencji społecznych następuje, w
oparciu o ocenę pracę studenta na zajęciach.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie z oceną
Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę – pisemne kolokwium.
Podstawą dopuszczenia do kolokwium jest obecność na zajęciach i opanowanie przypisanych do modułu
umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu co najmniej dostatecznym.
Na kolokwium student odpowiada w formie pisemnej na trzy zadane pytania.
Wynik kolokwium punktowany jest w sposób następujący:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% – ndst
Ostateczna ocena tj. ocena wpisywana do USOSa może ulec podwyższeniu w przypadku opanowania przez
studenta przypisanych do modułu umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu większym niż
dostateczny.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
2. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 8 h – konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- studiowanie wskazanej literatury, przygotowanie
do zajęć, przygotowanie do egzaminu – 37 h.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 20 h wykładów
- 5 h konsultacji
4. Praca własna studenta:
- studiowanie wskazanej literatury, przygotowanie do
zajęć, przygotowanie do egzaminu – 50 h

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Zarządzanie projektami w administracji publicznej

Project management in public administration

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3/4

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Beata Domańska-Szaruga, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Beata Domańska-Szaruga, prof. Uczelni
4. Zapoznanie studentów z problematyką
planowania i realizacji projektów w sposób
zapewniający realizację celów.
5. Przedstawienie specyfiki projektów
realizowanych w sferze administracji publicznej.
6. Zapoznanie studentów z metodami oceny
projektów oraz zagadnieniami ryzyka w
projektach.

Założenia i cele przedmiotu:

Efekty uczenia się

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

WIEDZA
Student zna rodzaje projektów oraz specyfikę projektów realizowanych w
sferze administracji publicznej.
Student ma wiedzę teoretyczną o organizowaniu zespołu projektowego i
zarządzaniu nim.
Student ma wiedzę teoretyczną o planowaniu i zarządzaniu przebiegiem
projektu.

Symbol efektu
kierunkowego
K_W14, K_W20,
K_W20, K_W13
K_W21

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Student potrafi prawidłowo analizować i oceniać projekty realizowane w
sferze administracji publicznej oraz szacować ryzyko z nimi związane
proponując właściwe metody optymalizujące szanse osiągnięcia celów.

K_U09; K_U14,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ks_01

Student jest przygotowany do uczestnictwa w przygotowaniu różnych
projektów społecznych, gospodarczych i obywatelskich, potrafi myśleć i
działać w sposób przedsiębiorczy.

Forma i typy zajęć:

Wykład

K_K03, K_K05

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu uczenia się:
10. Podstawy koncepcji zarządzania projektami.
11. Specyfika projektów realizowanych w administracji publicznej.
12. Instytucjonalne formy zarządzania projektami.
13. Planowanie przebiegu i zasobów projektu.
14. Planowanie kosztów i budżetowanie.
15. Standardowe metody oceny projektu.
16. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
17. Wykonalność projektów.
18. Kontrola, ewaluacja, zamknięcie projektu i organizacyjne uczenie się.
Literatura podstawowa:
2. A. Jaskanis, M. Marczewska, M. Darecki, Zarządzanie projektami w administracji publicznej,
Presscom, Wrocław 2015.
Literatura dodatkowa:
3. M. Kapsta, Zarządzanie projektami krok po kroku, Wyd. Edgard, Warszawa 2013.
4. M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami
multimedialnymi, metoda sytuacyjna, dyskusja.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie zaliczenia ustnego lub pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę przygotowanych przez studenta
rozwiązań zadań problemowych (forma pisemna, forma elektroniczna, prezentacja rozwiązań).
Weryfikacja efektów w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę systematyczności
studenta i jego zaangażowania w dyskusję.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie na ocenę
Zaliczenie ustne: losowanie 2 pytań sprawdzających stopień opanowania przez studentów materiału
wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury. Oceniana jest odpowiedź na każde pytanie. Ocena
końcowa jest wypadkową ocen trzymanych z każdej odpowiedzi.
Zaliczenie pisemne: test zawierający pytania otwarte.
Procentowy zakres ocen z egzaminu:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% - ndst
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:

- 30 h wykładów,
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 20 h,
 przygotowanie rozwiązań zadań problemowych –
10 h,
 przygotowanie do zaliczenia – 7 h.

- 20 h wykładów,
- 3 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 25 h,
 przygotowanie rozwiązań zadań problemowych –
15 h,
 przygotowanie do egzaminu – 12 h.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:

Political psychology

Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Psychologia polityczna

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3/4

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Łukasz Święcicki

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Łukasz Święcicki
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z
osiągnięciami naukowymi z zakresu psychologii
politycznej, bez której dorobku nie sposób pojąć w
pełni reguł funkcjonowania współczesnego życia
społecznego, politycznego i prawnego.
Celem szczegółowym zajęć jest uświadomienie
studenta o psychologicznych uwarunkowaniach
podejmowania decyzji na poziomie państwa przez
rządzących jak i rządzonych niezależnie od ustroju
politycznego, systemów etycznych czy epoki.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student posiada poszerzoną wiedzę na temat państwa z zakresu
nauki o polityce i psychologii w relacji do innych nauk takich jak
psychologia i filozofia
Student zna terminologię z zakresu nauk o polityce i administracji,
prawa, psychologii politycznej i filozofii polityki

Symbol efektu
kierunkowego
K_W01
K_W02

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02
U_03

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
społeczne oddziałujące na administrację publiczną
Student potrafi właściwie analizować przyczyny procesów politycznych
w kontekście administracji państwowej
Student umie docenić przydatność zdobytej wiedzy do analizy relacji
między administracją a polityką
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_U01
K_U05
K_U10

K_01
K_02

Student ma świadomość potrzeby krytycznej oceny zmian
zachodzących w administracji publicznej
Student dostrzega problemy psychologii politycznej związane z
funkcjonowaniem w szeroko rozumianej strukturze administracji publicznej

Forma i typy zajęć:

K_K04
K_K02

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna wiedza z zakresu nauk społecznych i wiedzy o społeczeństwie, otwartość umysłu, chęć uczenia
się.
Treści modułu kształcenia:
1. Człowiek jako aktor polityki - zależność ustroju politycznego od psyche
2. Determinanty aktywności/bierności politycznej
3. Myślenie naukowe a myślenie polityczne
4. Psychologia przywództwa politycznego
5. Natura władzy politycznej
6. Psychospołeczne uwarunkowania autorytaryzmu i totalitaryzmu
7. Polityczny ekstremizm, przemoc polityczna w ujęciu psychopatologicznym
8. Paranoja polityczna, spiskowe teorie dziejów, wpływ chorób psychicznych na
postępowanie jednostek i zbiorowości
9. Problem natury ludzkiej w badaniach antropologii i psychologii politycznej
10.Omówienie poszczególnych przypadków patologicznych, eksperymentów
medycznych, teorii i koncepcji na przypadkach
11. Próba analizy bieżących zdarzeń polityczno-prawnych w kontekście studiowanej
tematyki
Literatura podstawowa:
5.
6.
7.
8.

K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002
D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis, Psychologia polityczna, Kraków 2008
A. Chmielewski, Psychopatologia życia politycznego, Wrocław 2009
S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańsk 2005

Literatura dodatkowa:
R.S.Robins, J.M. Post, Paranoja polityczna. Psychologia nienawiści, Warszawa 1997 (fragmenty)
R.D. Hare, Psychopaci są wśród nas, Kraków 2016 (lub wcześniejsze wydania) (fragmenty)
B. Bolechów, Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010 (fragmenty)
E. Voegelin, Nowa nauka polityki, Warszawa 1992 (fragmenty)
P.S. MacDonald, Psyche, Warszawa 2019 (fragmenty)
Literatura dodatkowa (fragmenty) będzie wskazywana na bieżąco i w miarę potrzeby skontekstualizowania
omawianych zagadnień lub podania przykładów
6.
7.
8.
9.
10.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład interaktywny, studium przypadku, prezentacja multimedialna, referaty, dyskusja, metoda
sokratejska.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy przeprowadzana jest w trakcie kolokwium pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studenta materiału wykładowego oraz wskazanych materiałów
dodatkowych.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje w trakcie kolokwium pisemnego.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych następuje w trakcie
wykładu interaktywnego i moderowanej dyskusji.

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie końcowe ma formę zaliczenia pisemnego. Na prośbę studenta możliwe jest uzyskanie
zaliczenia końcowego w formie kolokwium ustnego. Kolokwium pisemne ma formę testu zawierającego
pytania zamknięte lub/i otwarte.
Procentowy zakres ocen z kolokwium:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% - ndst
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 22 h;
 przygotowanie do zaliczenia - 15 h.

Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 20 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 30 h;
 przygotowanie do zaliczenia - 20 h.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Praktyka studencka

Student Practice

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

4

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Karol Pachnik
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Opiekun praktyk z ramienia organizacji

Założenia i cele przedmiotu:

Celem praktyki jest zapoznanie studenta z funkcjonowaniem
organów i urzędów administracji publicznej, a także nabycie
przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie
podstawowych czynności wykonywanych w jednostce
przyjmującej oraz umiejętności pracy w zespole.
Efekty uczenia się

Symbol
efektu

U_01

U_02
U_03
U_04

K_01
K_02

WIEDZA
Student:
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie
wydawania decyzji administracyjnych oraz wydawania zaświadczeń i
innych dokumentów,
potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą opracowywania i realizacji różnych
projektów,
posiada umiejętności w zakresie obsługi interesantów,
potrafi współdziałać i pracować w zespole.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
cechuje się odpowiedzialnością i starannością w wykonywaniu
powierzanych mu zadań,
prawidłowo identyfikuje problemy pojawiające się w trakcie wykonywania
zadań.

Forma i typy zajęć:

Praktyka zawodowa

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Symbol efektu
kierunkowego

K_U02, K_U03,
K_U04, K_U07,
K_U08, K_U09
K_U02, K_U03,
K_U04, K_U07,
K_U08, K_U09
K_U08
K_U14

K_K01, K_K02,
K_K05
K_K01, K_K03,
K_K05

Znajomość zagadnień kierunkowych ujętych w semestrze 1, 2, 3 i 4 programu studiów.
Treści modułu kształcenia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zapoznanie ze statutem i regulaminami obowiązującymi w jednostce przyjmującej
Zapoznanie ze strukturą organizacyjną jednostki oraz zakresem i rodzajem wykonywanych zadań
Wykonywanie czynności w zakresie przyjmowania i obiegu dokumentów
Wykonywanie czynności w zakresie obsługi interesantów
Uczestniczenie w procesie przygotowywania decyzji administracyjnych
Uczestniczenie w procesie wydawania zaświadczeń i innych dokumentów urzędowych
Uczestniczenie w realizacji różnorodnych projektów (społecznych, obywatelskich i gospodarczych)
Kształcenie umiejętności pracy w zespołach pracowniczych
Kształcenie umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych

Literatura podstawowa:
1. Według wskazań opiekuna praktyk w jednostce przyjmującej.
Literatura dodatkowa:
1.

Według wskazań opiekuna praktyk w jednostce przyjmującej.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Zajęcia praktyczne zgodne z programem praktyk, wg wskazań opiekuna w jednostce przyjmującej.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych następuje na podstawie
oceny opiekuna praktyk z ramienia jednostki przyjmującej oraz Uczelni.
Dokumentem weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studenta jest dziennik praktyk.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych następuje na podstawie
wytycznych z regulaminu praktyk.
Sposób oceniania:
Średnia ocen opiekuna praktyk z ramienia jednostki przyjmującej oraz kierunkowego opiekuna praktyk.
Procentowy zakres ocen:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
0 – 50% – ndst
Bilans punktów ECTS:
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
1. Godziny obowiązkowe realizowane w jednostce 1. Godziny obowiązkowe realizowane w jednostce
przyjmującej - 120 h
przyjmującej - 120 h
2. Praca własna studenta wg wymagań opiekuna 2. Praca własna studenta wg wymagań opiekuna
jednostki przyjmującej:
jednostki przyjmującej:




studiowanie wybranych pozycji literatury,
przygotowanie materiałów.

Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4




czytanie wybranych pozycji literatury,
przygotowanie materiałów.

Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Seminarium dyplomowe

Seminar

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

III

5, 6

Liczba punktów ECTS:

10

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

dr hab. W. Gonet, prof. Uczelni
dr hab. W. Gonet, prof. uczelni
dr D. Strus, dr hab. B. Nowakowski, prof. Uczelni, dr
K. Pachnik, dr A. Owczarczyk
Celem seminarium jest zapoznanie studenta z
metodologią pisania pracy licencjackiej,
wskazanie obszarów badawczych, podjęcie
decyzji co do wyboru tematu pracy dyplomowej i
jej charakteru, ocena postępów przygotowania
pracy dyplomowej i przygotowania do egzaminu
dyplomowego.
Celem szczegółowym i praktycznym jest
opanowanie umiejętności samodzielnego
wyszukiwania informacji w Internecie, bazach
bibliotecznych oraz literaturze (przy pomocy baz
typu Academia, bazy Biblioteki Narodowej. Nukat,
itp.)

Efekty kształcenia
WIEDZA
Student posiada wiedzę na temat ochrony praw autorskich oraz
specyfiki systemu antyplagiatowego stosowanego w UPH.
Student posiada kompleksową informację na temat struktury oraz
zasad opracowywania prac licencjackich

Symbol efektu
kierunkowego
KW_17
KW_11

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02
U_03

Student potrafi wyszukiwać specjalistyczną literaturę przedmiotu,
sięgać do źródeł wtórnych.
Student umie krytycznie oceniać poglądy oraz analizować je w
zakresie prowadzonych badań nad pracą licencjacką
Student posiada umiejętność argumentowania i obrony własnych
poglądów w zakresie tematyki przygotowywanej pracy licencjackiej

KU_03
KU_07
KU_09
KU_10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi prezentować, rozpoznawać opisywać i oceniać
KK_03
zagadnienia związane z tematyką badań pracy licencjackiej
KK_06
Zajęcia seminaryjne z całą grupą, indywidualne konsultacje. Wykład
interaktywny, prezentacja elektronicznych baz danych, referaty odnoszące
Forma i typy zajęć:
się do metodyki pisania prac licencjackich, referaty poświęcone
szczegółowym kwestiom poruszanym w pracach licencjackich, dyskusja,
omawianie struktur prac licencjackich
K_01

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna wiedza i umiejętności zdobyte w toku dotychczasowych studiów na co najmniej poziomie
dostatecznym.
Treści modułu kształcenia:
1. Wprowadzenie do problematyki pisania pracy dyplomowej. Specyfika przygotowania
pracy licencjackiej na kierunku administracja.
2. Uświadomienie konieczności przestrzegania ochrony własności intelektualnej oraz
odpowiedzialności prawnej i moralnej.
3. Omówienie zagadnień mogących być przedmiotem prac licencjackich
4. Metodologia pracy badawczej stosowanej przy przygotowywaniu prac licencjackich.
5. Wymogi formalne:
- zasady konstrukcji pracy
- specyfika aparatu pojęć i definicji
- konstrukcja aparatu przypisów (nie tylko formalnych odsyłaczy)
- wykaz źródeł i literatury (pozycje drukowane)
- źródła internetowe
- poprawność językowa
- korzystanie z elektronicznych baz danych.
6. Wybór tematów prac licencjackich przez studentów.
7. Przedstawianie cząstkowych rezultatów pisania pracy licencjackiej. Kształcenie
umiejętności wypowiedzi i prezentacji.
Literatura podstawowa:
11. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2007
12. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007

Literatura dodatkowa:
Literatura dodatkowa wskazana w razie potrzeby szczegółowego omówienia danego zagadnienia.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład interaktywny, referaty studentów odnoszące się do problematyki prac licencjackich, dyskusja,
omawianie poszczególnych prac licencjackich.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje w
trakcie zajęć poprzez ocenianie referatów studentów i ich ustnych wypowiedzi oraz prac pisemnych.

Forma i warunki zaliczenia:
Seminarium kończy się zaliczeniem. Weryfikacja efektów kształcenia następuje w trakcie zajęć
seminaryjnych poprzez ocenianie referatów studentów i ich ustnych wypowiedzi. Promotor podejmuje
decyzję o zaliczeniu seminarium na podstawie aktywności studentów w trakcie dyskusji na zajęciach oraz
wygłaszanych referatów.

Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
Punkty ECTS – 10;

Studia niestacjonarne
Punkty ECTS – 10;

1. Godziny kontaktowe (125 godz.)

1. Godziny kontaktowe (84 godz.)

- udział w zajęciach – 60 godz.

- udział w zajęciach – 10 godz.

- konsultacje – 190 godz.

- konsultacje – 74 godz.

2. Praca własna studenta (125godz.):

2. Praca własna studenta (166 godz.):

- przygotowanie się do zajęć – 15 godz.

- przygotowanie się do zajęć – 36 godz.

- pisanie pracy dyplomowej – 90 godz.

- pisanie pracy dyplomowej – 100 godz.

- przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 20 - przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 30
godz.
godz.
Razem 250 godz.

Razem 250 godz.

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej z
elementami prawa międzynarodowego

Institutions and sources of the European Union law with elements of
international law

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

III

5

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. K Prokop, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. K. Prokop, prof. Uczelni, dr M. Krawczyk, dr
R. Ostrihansky
Student po zakończeniu kursu powinien:
- Znać genezę i ewolucję Unii Europejskiej i jej
instytucji.
- Znać instytucje tej organizacji
międzynarodowej – tak w znaczeniu
przedmiotowym jak i systemowym czyli relacji

Założenia i cele przedmiotu:

pomiędzy tymi instytucjami.
- Znać system prawny UE w analogicznym
rozumieniu oraz proces tworzenia źródeł tego
prawa – tak pierwotnych jak wtórnych.
- Znać specyfikę podejmowania decyzji
politycznych i prawnych przez tę organizację –
tak w odniesieniu do jej członków jak i

podmiotów w stosunku do niej zewnętrznych.
Efekty kształcenia

Symbol
efektu

WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W 01

Student zna terminologię dotyczącą instytucji i prawa UE oraz prawa
międzynarodowego

K_W04

W 02

Wie jak funkcjonują instytucje UE i wie jak tworzone jest i stosowane
prawo UE

K_W04, K_W05

W 03

Wie co to jest prawo międzynarodowe i zna jego miejsce w systemie
prawa

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
U 01

Potrafi opisać instytucje UE i przedstawić mechanizmy ich
funkcjonowania

K_U02

U 02

Potrafi scharakteryzować system instytucjonalny i prawny UE

K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K 01

Jako jednostka asertywna jest aktywny w grupie

K_K03

K 02

Jest świadomy znaczenia dla niego i jego otoczenia społecznego wiedzy
na temat UE i doskonali tę wiedzę.

K_K06

Forma i typy zajęć:

Wykład z elementami konwersatorium, ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza na temat państwa i stosunków międzynarodowych oraz historii Europy.
Treści modułu kształcenia:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego
2. Organizacje i prawo międzynarodowe
3. Historyczne koncepcje integracji europejskiej
4. Pojęcie i historia idei jedności europejskiej
5. Charakter prawny i osobowość prawna UE
6. Źródła prawa UE
7. Struktura instytucjonalna UE
8. Zasady, wartości i cele UE
9. System instytucjonalny UE (Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada UE, Komisja
Europejska, Trybunał Sprawiedliwości UE, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny,
organy doradcze i agencje)
10. UE jako podmiot stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego
11. Aktualne

problemy

integracji,

rozszerzenia,

rozwoju

i

kryzysu

legitymizacji

w

UE

Literatura podstawowa:

1. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje
i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla
kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2017
2. M. M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Prawo instytucjonalne Unii
Europejskiej, Warszawa 2017
3. E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika,
Warszawa 2006 (rozdziały: XIII, XIV, XIX)

Literatura dodatkowa:

1. J. Sozański, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa-Poznań 2010.
2. M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
3. Oficjalna baza aktów prawnych UE https://eurlex.europa.eu/homepage.html?locale=en
Dodatkowo: krótkie artykuły, rozdziały w książkach, artykuły i doniesienia prasowe) będą wskazywane
na bieżąco i w miarę potrzeby skontekstualizowania omawianych zagadnień lub podania przykładów.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład informacyjny, podawczy, interaktywny, problemowy, referaty/prezentacje studentów, dyskusja,
omawianie treści aktów prawnych, krótkie wypowiedzi ustne, praca w zespołach
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy przeprowadzana jest w trakcie kolokwium
pisemnego sprawdzającego stopień opanowania przez studenta materiału wykładowego oraz
wskazanych materiałów dodatkowych.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje w trakcie kolokwium pisemnego oraz
poprzez ocenę aktywności studenta na zajęciach.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych następuje w trakcie
zajęć poprzez ocenę systematyczności i zaangażowania studenta, stopnia opanowania zadanego
materiału, ustnych wypowiedzi oraz prac pisemnych.
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (wykład: zaliczenie z oceną, ćwiczenia: zaliczenie bez
oceny).
Wykład:
Zaliczenie końcowe ma formę zaliczenia pisemnego. Na prośbę studenta możliwe jest uzyskanie
zaliczenia końcowego w formie kolokwium ustnego. Kolokwium pisemne ma formę testu zawierającego
pytania zamknięte i otwarte.
Procentowy zakres ocen z kolokwium:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% - ndst
Ćwiczenia:
Oceniana jest systematyczność, aktywność w trakcie dyskusji, stopień przygotowania do zajęć, w tym
znajomość zalecanej literatury, wypowiedzi ustne - referaty z literatury i prezentacje problemowe.
Bilans punktów ECTS*:
Godziny kontaktowe: (65h)

Godziny kontaktowe: (40h)

Wykłady – 45 h

Wykłady – 25 h

Ćwiczenia – 15 h

Ćwiczenia – 10 h

Konsultacje – 5 h

Konsultacje – 5 h

Praca własna studenta: (35h)

Praca własna studenta: (60h)

Przygotowanie do zajęć – 25 h

Przygotowanie do zajęć – 35 h

Przygotowanie do kolokwium – 10 h

Przygotowanie do kolokwium – 25 h

Łączna liczba godzin: 100 h

Łączna liczba godzin: 100 h

Punkty ECTS: 4

Punkty ECTS: 4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
System finansowy jednostek samorządu
terytorialnego

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Financial system of local government units

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

III

5

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska, dr A.
Owczarczyk
Celem zajęć jest zdobycie przez studenta
poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie
ekonomicznych podstaw funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego

Założenia i cele przedmiotu:

Efekty kształcenia

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

WIEDZA
Student ma poszerzoną wiedzę o strukturach, instytucjach i więziach
lokalnych i regionalnych
Student zna regulacje prawne finansowania potrzeb lokalnych
Student rozumie znaczenie aktywności obywatelskiej dla rozwoju struktur,
instytucji i więzi lokalnych i regionalnych

Symbol efektu
kierunkowego
K_W_01
K_W_02
K_W_03

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w
środowisku lokalnym i regionalnym
Student potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne i prawne w
strukturach lokalnych

K_U_01
K_U_03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student ma przekonanie o znaczeniu zachowań profesjonalnych i
etycznych przy określaniu priorytetów działania administracji lokalnej

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Treści modułu kształcenia:

K_K_01

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pojęcie budżetu państwa, budżetu samorządu i jego struktura.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu, województwa.
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu, województwa.
Procedura uchwalania budżetów samorządowych.
Kontrola wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Podstawowe
zagadnienia
z
zakresu
podatków
samorządowych
(podatek
spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny).

od

Literatura podstawowa:
W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2020
W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa
2013
Literatura dodatkowa:
P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2015
A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia, studium przypadku
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy weryfikowane są na egzaminie.
Umiejętności i kompetencje społeczne weryfikowane są na ćwiczeniach.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład – egzamin testowy, z którego student może uzyskać maksymalnie 20 pkt
Ćwiczenia – zaliczenie bez oceny, za które student uzyskuje 10 pkt; podstawą zaliczenia zajęć jest
frekwencja oraz opanowanie w dostatecznym stopniu przypisanych modułowi umiejętności i kompetencji
społecznych – rozwiązywanie kazusów, odpowiedzi ustne na ćwiczeniach, zabieranie głosu w dyskusji,
przygotowywanie wystąpień
Kryteria oceniania:
27 – 29 pkt – ocena: 3,0
30 – 32 pkt – ocena: 3,5
33 – 35 pkt – ocena: 4,0
36 – 38 pkt – ocena: 4,5
39 – 40 pkt – ocena: 5,0
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
Punkty ECTS –5;

Studia niestacjonarne
Punkty ECTS –5;

1. Godziny kontaktowe (60 h.):

1. Godziny kontaktowe (30 h.):

- udział w wykładzie – 30 h.

- udział w wykładzie – 15 h.

- udział w ćwiczeniach – 15 h.

- udział w ćwiczeniach – 10 h.

- konsultacje – 15 h.

- konsultacje – 5 h.

2. Praca własna studenta (65 h.):

2. Praca własna studenta (95 h.):

- przygotowanie się do zajęć – 15 h.

- przygotowanie się do zajęć – 25 h.

- przygotowanie się do egzaminu – 30 h.

- przygotowanie się do egzaminu – 45 h.

- czytanie zaleconej literatury- 20 h.

- czytanie zaleconej literatury- 25 h.

Razem 125 godz.

Razem 125 godz.

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego

Local and regional development policy

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

III

5

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr B. Suchodolski

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr B. Suchodolski, dr M. Niedziółka
1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej celu
i założeń polityki rozwoju na szczeblu lokalnym
oraz regionalnym.
2. Rozwinięcie wśród studentów umiejętności
rozpoznawania,
interpretowania
oraz
stosowania elementów polityki rozwoju.
3. Nabycie przez studentów umiejętności
sporządzania i wdrażania strategii rozwoju
lokalnego i regionalnego.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu terminologii oraz
podstawowych założeń polityki rozwoju lokalnego i regionalnego.
Student ma podstawową wiedzę o projektowaniu i rozwoju struktur,
instytucji oraz więzi lokalnych i regionalnych.
Student zna podstawowe zasady tworzenia więzi prawnych,
organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie relacji między administracją
publiczną a przedsiębiorcami.

Symbol efektu
kierunkowego
K_W06
K_W09
K_W03
K_W02
K_W03
K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk prawnych
odnoszących się do działalności gospodarczej.
Student potrafi formułować przyczyny oraz skutki zróżnicowania rozwoju
lokalnego i regionalnego.

K_U01
K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student ma świadomość konsekwencji będących skutkiem zróżnicowania
rozwoju ekonomiczno-społecznego na szczeblu lokalnym i regionalnym.

K_K06

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstaw ekonomii oraz podstaw organizacji i zarządzania uzyskana w toku realizacji
przedmiotów objętych programem nauczania w poprzednich latach.
Treści modułu kształcenia:
1. Rozwój lokalny i regionalny – podstawowe pojęcia.
2. Znaczenie administracji publicznej w świetle wybranych teorii rozwoju lokalnego i regionalnego.
3. Istota, typologie oraz elementy polityki rozwoju lokalnego i regionalnego.
4. Proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym i regionalnym.
5. Uwarunkowania polityki rozwoju lokalnego i regionalnego.
6. Idea zrównoważonego rozwoju.
7. Ocena udziału jednostek samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego.
8. Instrumenty pobudzania rozwoju lokalnego i regionalnego.
9. Źródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego.
10. Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji rozwoju lokalnego i regionalnego.
11. Syntetyczne mierniki obrazujące poziom rozwoju lokalnego i regionalnego.
12. Udział polityki przestrzennej w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego.
13. Budowa strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego oraz
inne wybrane strategie rozwoju lokalnego i regionalnego.
14. Wieloletni Program Inwestycyjny – jego tworzenie, realizacja i weryfikacja.
15. Znaczenie polityki innowacji w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego.
Literatura podstawowa:
1. M. W. Sienkiewicz, Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019.
2. K. Brzozowska, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. Kogut-Jaworska, M. Szaja, Finansowe
determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków, Legionowo 2018.
3. A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny, teoria i praktyka,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
4. M. Grzebyk, Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.
5. M. Stec, K. Bandarzewski, Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu
województwa, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Literatura dodatkowa:
1. M. Trojak, Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2013.
2. J. Kaja, K. Piech, Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Warszawa 2005.
3. I. Kowalska, Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
2015.
4. M. Cisek, B. Suchodolski, Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju
regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2017.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych.
Ćwiczenia audytoryjne i warsztatowe z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych: analiza tekstów
połączona z dyskusją, praca w grupach, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, studia przypadków
pozwalające na kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne z
ćwiczeń oraz ocenę analiz sytuacyjnych.
Weryfikacja kompetencji społecznych odbywa się poprzez ocenę aktywności studenta, sposobów
argumentowania własnych poglądów, a także podejmowanych przez niego decyzji i wyborów w trakcie
zadań wykonywanych indywidualnie bądź zespołowo podczas ćwiczeń.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin pisemny
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Procentowy zakres ocen z egzaminu:
91 - 100% - bdb
81 - 90% - db+
71 - 80% - db
61 - 70% - dst+
51 - 60% - dst
50 - 0% - ndst
Punktowy zakres ocen z ćwiczeń:
27,5 - 30,0 pkt - bdb
24,5 - 27,0 pkt - db+
21,5 - 24,0 pkt - db
18,5 - 21,0 pkt - dst+
15,5 - 18,0 pkt - dst.
Za aktywność na ćwiczeniach oraz wykonane projekty studenci otrzymują punkty dodatkowe doliczane
do punktów uzyskanych z kolokwium.
Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik z egzaminu
pisemnego z wykładów oraz w 50% zaliczenie ćwiczeń.
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne:
Godziny kontaktowe (50h):
 30h wykładów;
 15h ćwiczeń;
 5h konsultacji.

Studia niestacjonarne:
Godziny kontaktowe (30h):
 15h wykładów;
 10h ćwiczeń;
 5h konsultacji.

Praca własna studenta (50h):
Praca własna studenta (70h):
 studiowanie zadanych fragmentów literatury
 studiowanie zadanych fragmentów literatury - 15h;
20h;
 przygotowanie do zajęć - 15h;
 przygotowanie do zajęć - 30h;
 przygotowanie do kolokwium - 10 h;
 przygotowanie do kolokwium - 10 h;
 przygotowanie do egzaminu - 10h.
 przygotowanie do egzaminu - 10 h.
Punkty ECTS: 4
Łączna liczba godzin: 100h

Punkty ECTS: 4
Łączna liczba godzin: 100h

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Zamówienia publiczne

Public Procurement Law

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

III

5

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. J. Kolarzowski, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. J. Kolarzowski, prof. Uczelni, dr Ł. Ciołek

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

U_01
U_02

4. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej
systemu zamówień publicznych, który obejmuje
zasady i procedury wydatkowania środków
publicznych na dostawy, usługi i roboty
budowlane.
5. Nabycie
przez
studenta
umiejętności
prawidłowego zastosowania przepisu do oceny
określonego zdarzenia z zakresu prawa
zamówień publicznych.
6. Przygotowanie studenta do pracy w referacie
obsługującym
zamówienia
publiczne
w jednostce publicznej lub prywatnej.
Efekty kształcenia

Symbol efektu
WIEDZA
kierunkowego
Student:
ma poszerzoną wiedzę z zakresu terminologii oraz podstawowych instytucji
K_W04
prawa zamówień publicznych,
K_W05
zna regulacje prawne finansowania potrzeb lokalnych i regionalnych
K_W09
zna więzi prawne, ekonomiczne i organizacyjne tworzone dla realizacji
K_W03
zadań publicznych o znaczeniu lokalnym oraz regionalnym
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
posiada umiejętność w zakresie określenia i wyboru trybu udzielenia
K_U06
konkretnego zamówienia publicznego
potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, prawnymi i etycznymi w
celu rozwiązywania konkretnych problemów, potrafi przeprowadzić
K_U06
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:

K_01

ma świadomość znaczenia profesjonalnej i etycznej postawy dla
skutecznego współdziałania w grupie i wykonywania w niej różnych ról

K_K02
K_K03

K_02

ma świadomość zmian społecznych i konieczności pogłębiania
znajomości więzi prawno-ekonomicznych

K_K06

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego uzyskana w realizacji
nauczania przedmiotów objętych programem nauczania w poprzednich latach.
Treści modułu kształcenia:
4. Geneza zamówień publicznych
5. Wspólnotowe i krajowe źródła prawa zamówień publicznych.
6. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych.
7. Zasady udzielania zamówienia publicznego.
8. Tryby udzielania zamówień publicznych.
9. Wybór najkorzystniejszej oferty.
10. Specyfika wyboru partnera prywatnego w partnerstwie publiczno-prywatnym
11. Specyfika wyboru koncesjonariusza w koncesji na roboty budowlane lub usługi
12. Umowy o wykonanie zamówienia publicznego.
13. Środki ochrony prawnej.
14. Administracja zamówień publicznych.
12. Kontrola zamówień publicznych.
13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych
Literatura podstawowa:
J. Andała-Sępkowska, W. Bereszko, Prawo zamówień publicznych w praktyce, Wyd. Wolters Kluwer,
Warszawa 2018
A. Powałowski, E. Przeszło, H. Wolska, Instytucje i instrumenty kontroli w systemie zamówień publicznych,
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019 r.
Literatura dodatkowa:
J. Pawelec, Zamówienia in-house w praktyce, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016 r.
H. Wolska, Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych,
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018 r.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego.
Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem zadań pozwalających na kształtowanie umiejętności
zastosowania wiedzy w praktyce.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę pracy indywidualnej
studenta.

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez
ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Sposób odpowiedzi jest punktowany w następujący sposób:
Prawidłowa odp. na każde pytanie to 1 punkt
Oceny: 0-4 pkt 2,0, 5-6 pkt – 3,0; 7 pkt – 3,5; 8 pkt – 4,0; 9 pkt – 4,5; 10 pkt – 5,0
Na ocenę końcową wpływa wynik z egzaminu.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe: (30h)
- 30 h wykładów
- 15 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń;
- 15 h ćwiczeń
- 5 h konsultacji.
- 15 h konsultacje
2. Praca własna studenta (95h)
13. studiowanie zadanych wybranych fragmentów
2. Praca własna studenta;( 65 h)
literatury - 35h;
- studiowanie zadanych fragmentów literatury: 15 h 14. przygotowanie materiałów na wykłady - 15h;
15. przygotowanie do egzaminu - 45 h.
- przygotowanie do zajęć: 20 h
1. Godziny kontaktowe: (60h)

- przygotowanie do egzaminu: 30 h
Łączna liczba godzin: 125 h
Punkty ECTS: 5

Łączna liczba godzin: 125 h
Punkty ECTS: 5

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Gospodarka komunalna

Municipal economy

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

III

5

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Wojciech Gonet, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Wojciech Gonet, prof. Uczelni
dr P. Czernicki, mgr P. Żywiecki
1. Przekazanie studentom wiedzy na temat
określony tytułem zajęć.
2. Student po zakończeniu kursu powinien
dysponować wiedzą na temat ekonomicznych
uwarunkowań funkcjonowania samorządu
terytorialnego.
3. Powinien dysponować wiedzą na temat
organizowanych i finansowanych przez
samorząd terytorialny sfer życia publicznego.
4. Ma być wyposażony w wiedzę na temat źródeł
finansowania
zadań
samorządu
terytorialnego.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

U_01
U_02

K_01
K_02

Efekty kształcenia

Symbol efektu
WIEDZA
kierunkowego
Student:
Student wie co to jest gospodarka komunalna.
K_W09
Ma świadomość znaczenia decentralizacji gospodarowania władzy
K_W22
publicznej dla demokracji i społeczeństwa obywatelskiego
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Potrafi zdobywać informacje na temat gospodarki komunalnej w skali
K_U01
makro i mikro
Potrafi zidentyfikować dylematy stojące przed samorządami terytorialnymi
K_U08
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Ma świadomość przynależności do konkretnej wspólnoty lokalnej.
K_K06
Potrafi działać w grupie.
K_K03

Forma i typy zajęć:

Wykład z elementami konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu administracji publicznej a szczególnie samorządowej.
Treści modułu kształcenia:
1. Pojęcie gospodarki komunalnej, pojęcie użyteczności publicznej.
2. Zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny. Wspólne prowadzenie
gospodarki komunalnej przez związki międzygminne, porozumienia gminne. Działalność w sferze
użyteczności publicznej i w sferze komercyjnej.
3. Podmioty prowadzące gospodarkę komunalną.
4. Problematyka monopoli naturalnych.
5. Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej: dostawy wody i odprowadzanie ścieków,
ochrona zdrowia, zbiorowy transport publiczny, świadczenie usług z zakresu sportu i rekreacji,
usuwania odpadów
6. Specyfika funkcjonowania gmin uzdrowiskowych i realizacji zadań gospodarczych w tych gminach
7. Umowne powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej
8. Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji zadań publicznych w gospodarce
komunalnej
9. Wykorzystanie koncesji na roboty budowlane do realizacji zadań publicznych w gospodarce
komunalnej
10. Zakres terytorialny prowadzenia gospodarki komunalnej
11. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
12. Obrót prawami właścicielskimi przez jednostki samorządu terytorialnego w spółkach komunalnych.
13. Nadzór i kontrola w gospodarce komunalnej
Literatura podstawowa:

1. M. Biliński, W. Gonet, H. Wolska, Gospodarka komunalna. Problematyka realizacji zadań
publicznych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020
2. M. Biliński, W. Gonet, H. Wolska, Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu
gospodarki komunalnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020
Literatura dodatkowa:
1. M. Krawczyk, S. Sikorski, D. Strus, M. Niedziółka, W. Gonet Problematyka prowadzenia działalności
gospodarczej przez samorząd terytorialny. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe UPH,
Siedlce 2020 r.
2. A. Jezierska-Markocka, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2019
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Zajęcia będą realizowane w formie wykładu.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Pisemny egzamin składający się z 10 pytań.
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności następuje podczas analiz konkretnych, przykładowych
sytuacyjnych prawnych tzw. casusów i dyskusji na ćwiczeniach.
Weryfikacja efektów w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń poprzez ocenę
systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję.

Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin.
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Sposób odpowiedzi jest punktowany w następujący sposób:
Prawidłowa odp. na każde pytanie to 1 punkt
Oceny: 0-4 pkt 2,0, 5-6 pkt – 3,0; 7 pkt – 3,5; 8 pkt – 4,0; 9 pkt – 4,5; 10 pkt – 5,0
Na ocenę końcową wpływa wynik z egzaminu.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:( 60h)
- 30 h – wykład
- 15 h – ćwiczenia
- 15h – konsultacje
2. Praca własna studenta(65h)
- 15 h – czytanie literatury

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:( 30h)
- 15 h – wykład
- 10 h – ćwiczenia
- 5 h – konsultacje
2. Praca własna studenta:( 95h)
- 20 h – czytanie literatury
- 30h – przygotowanie do zajęć
- 45 h – przygotowanie do egzaminu

- 20h przygotowanie do zajęć
- 30 h przygotowanie do egzaminu
Łączna liczba godzin: 125 h
Punkty ECTS: 5

Łączna liczba godzin: 125 h
Punkty ECTS: 5

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Warsztaty samorządowe

Workshop on local government

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

III

5

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr M. Niedziółka

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr M. Niedziółka, mgr P. Żywiecki

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_01

U_01
U_02

3. Na podstawie konkretnych przykładów jednostek
samorządu
terytorialnego
przekazywanie
studentom wiedzy na temat polityki rozwoju
lokalnego i regionalnego.
4. Ukazanie roli współpracy międzynarodowej dla
rozwoju wspólnot lokalnych i regionalnych.
5. Wskazanie wybranych materialnych płaszczyzn
działania samorządu terytorialnego w oparciu o
konkretne przykłady.
6. Przedstawienie
możliwości
zaistnienia
odpowiedzialności majątkowej, cywilnoprawnej i
karnej pracowników samorządowych.
7. W miarę możliwości ukazywanie wymienionych
treści
z
udziałem/przez
pracowników
samorządowych.
Efekty kształcenia

WIEDZA
Student:
Student wie co to jest polityka rozwoju terytorialnego.
Zna dokumenty polityki rozwoju.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Potrafi analizować przyczyny rozwoju społeczności lokalnej
Umie zdobywać informacje na temat polityki realizowanej przez konkretne
samorządy terytorialne, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju i
znaczenia dla tej polityki prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego współpracy międzynarodowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:

Symbol efektu
kierunkowego
K_W04
K_W05

K_U03
K_U06

K_01
K_02

Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.
Potrafi myśleć i działać w sposób etyczny i skuteczny.

Forma i typy zajęć:

K_K02
K_K03

Konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu administracji i zarządzania publicznego.
Treści modułu kształcenia:
1. Przedstawienie studentom założeń i celów przedmiotu. Omówienie literatury i metodologii
realizowania zajęć. Podział obowiązków pomiędzy uczestników zajęć. Omówienie warunków
zaliczenia. Wskazanie podstaw prawnych działania poszczególnych rodzajów jednostek samorządu
terytorialnego: gmin wiejskich, gmin miejsko – wiejskich, gmin miejskich, powiatów ziemskich, miasta
na prawach powiatu, metropolii, województwa.
2. Charakterystyka polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, jej instrumentów oraz źródeł
finansowania. Prezentacja wybranych aspektów polityki rozwoju, jej instrumentów oraz źródeł
finansowania wybranych jednostek samorządu terytorialnego
3. Inne płaszczyzny działania jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia, na przykład:
a. Charakterystyka współpracy międzynarodowej samorządów terytorialnych.
b. Gospodarka nieruchomościami i gospodarka przestrzenna w jednostkach samorządu
terytorialnego.
c. Charakterystyka udziału jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami
administracyjnymi.
d. Odpowiedzialność majątkowa, cywilnoprawna i karna pracowników jednostek samorządu
terytorialnego.
Literatura podstawowa:
Podstawę niniejszych zajęć mają pełnić dokumenty wytworzone przez poszczególne samorządy oraz
mają nią być uczestniczący w zajęciach pracownicy samorządowi bądź radni.
Literatura do części teoretycznej:
1. Sienkiewicz M.W., Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019.
2. Faliński S., Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych,[w:] Wymiana i konkurencja.
Środowisko i formy promocji Polski w świecie, Studia i analizy dyplomacji kulturalnej i publicznej
Collegium Civitas, Warszawa 2011.
3. Nitschke-Szram B., Międzynarodowa współpraca samorządów, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz,
Dokumentacji i Korespondencji, czerwiec 2017. (dostęp online).
Literatura dodatkowa:
1. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.
2. A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny, teoria i praktyka,
Warszawa 2011.
3. Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2019.
4. Bieniek G. (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami: komentarz, Warszawa 2008.
5. Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Komentarz, Warszawa 2015.
6. Borkowska J. (red.), Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej: odpowiedzialność
majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna, Warszawa 2011.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Pierwsza, teoretyczna część zajęć ma mieć formę wykładu. Następne będą konwersatoryjne, prowadzone
w oparciu o kazusy, przygotowywane przez studentów prezentacje i wystąpienia goszczących na zajęciach
samorządowców praktyków.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Studenci będą oceniani na podstawie aktywności na zajęciach. Podstawą zaliczenia zajęć jest
przygotowanie przez studenta prezentacji na wybrany temat z zakresu treści przedmiotu, uzgodniony z
prowadzącym zajęcia oraz frekwencja. Dodatkowym kryterium jest w tym miejscu opanowanie w
dostatecznym stopniu przypisanych modułowi umiejętności i kompetencji społecznych – rozwiązywanie
kazusów, odpowiedzi ustne na zajęciach, zabieranie głosu w dyskusji, przygotowywanie wystąpień.
Forma i warunki zaliczenia:
Zajęcia nie będą się kończyły egzaminem czy kolokwium. Podstawą zaliczenia jest przygotowanie
prezentacji na wybrany temat z zakresu treści przedmiotu, uzgodniony z prowadzącym zajęcia oraz
frekwencja.

Bilans punktów ECTS:
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:( 50 h)
- 45 h - ćwiczenia
- 5 konsultacje
2. Praca własna studenta (50 h)
-. 10h – czytanie literatury
-. 20h – przygotowanie materiałów na zajęcia
-. 20 – przygotowanie prezentacji

Łączna liczba godzin: 100 h
Liczba punktów ECTS: 4

1. Godziny kontaktowe(35 h)
-. 30 h – ćwiczenia
-. 5 h – konsultacje
2. Praca własna studenta:( 65 h)
-. 20 h - czytanie literatury
-. 20 h – przygotowanie materiałów na
zajęcia
-. 25 h przygotowanie prezentacji

Łączna liczba godzin: 100 h
Liczba punktów ECTS: 4 h

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Seminarium dyplomowe

Seminar

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

III

5, 6

Liczba punktów ECTS:

10

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

dr hab. W. Gonet, prof. Uczelni
dr hab. W. Gonet, prof. Uczelni, dr D. Strus, dr hab.
B. Nowakowski, prof. Uczelni, dr K. Pachnik, dr A.
Owczarczyk
Celem seminarium jest zapoznanie studenta z
metodologią pisania pracy licencjackiej,
wskazanie obszarów badawczych, podjęcie
decyzji co do wyboru tematu pracy dyplomowej i
jej charakteru, ocena postępów przygotowania
pracy dyplomowej i przygotowania do egzaminu
dyplomowego.
Celem szczegółowym i praktycznym jest
opanowanie umiejętności samodzielnego
wyszukiwania informacji w Internecie, bazach
bibliotecznych oraz literaturze (przy pomocy baz
typu Academia, bazy Biblioteki Narodowej. Nukat,
itp.)

Efekty kształcenia
WIEDZA
Student posiada wiedzę na temat ochrony praw autorskich oraz
specyfiki systemu antyplagiatowego stosowanego w UPH.
Student posiada kompleksową informację na temat struktury oraz
zasad opracowywania prac licencjackich

Symbol efektu
kierunkowego
KW_17
KW_11

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02
U_03

Student potrafi wyszukiwać specjalistyczną literaturę przedmiotu,
sięgać do źródeł wtórnych.
Student umie krytycznie oceniać poglądy oraz analizować je w
zakresie prowadzonych badań nad pracą licencjacką
Student posiada umiejętność argumentowania i obrony własnych
poglądów w zakresie tematyki przygotowywanej pracy licencjackiej

KU_03
KU_07
KU_09
KU_10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi prezentować, rozpoznawać opisywać i oceniać
KK_03
zagadnienia związane z tematyką badań pracy licencjackiej
KK_06
Zajęcia seminaryjne z całą grupą, indywidualne konsultacje. Wykład
interaktywny, prezentacja elektronicznych baz danych, referaty odnoszące
Forma i typy zajęć:
się do metodyki pisania prac licencjackich, referaty poświęcone
szczegółowym kwestiom poruszanym w pracach licencjackich, dyskusja,
omawianie struktur prac licencjackich
K_01

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna wiedza i umiejętności zdobyte w toku dotychczasowych studiów na co najmniej poziomie
dostatecznym.
Treści modułu kształcenia:
1. Wprowadzenie do problematyki pisania pracy dyplomowej. Specyfika przygotowania
pracy licencjackiej na kierunku administracja.
2. Uświadomienie konieczności przestrzegania ochrony własności intelektualnej oraz
odpowiedzialności prawnej i moralnej.
3. Omówienie zagadnień mogących być przedmiotem prac licencjackich
4. Metodologia pracy badawczej stosowanej przy przygotowywaniu prac licencjackich.
5. Wymogi formalne:
- zasady konstrukcji pracy
- specyfika aparatu pojęć i definicji
- konstrukcja aparatu przypisów (nie tylko formalnych odsyłaczy)
- wykaz źródeł i literatury (pozycje drukowane)
- źródła internetowe
- poprawność językowa
- korzystanie z elektronicznych baz danych.
6. Wybór tematów prac licencjackich przez studentów.
7. Przedstawianie cząstkowych rezultatów pisania pracy licencjackiej. Kształcenie
umiejętności wypowiedzi i prezentacji.
Literatura podstawowa:
16. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2007
17. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007

Literatura dodatkowa:
Literatura dodatkowa wskazana w razie potrzeby szczegółowego omówienia danego zagadnienia.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład interaktywny, referaty studentów odnoszące się do problematyki prac licencjackich, dyskusja,
omawianie poszczególnych prac licencjackich.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje w
trakcie zajęć poprzez ocenianie referatów studentów i ich ustnych wypowiedzi oraz prac pisemnych.

Forma i warunki zaliczenia:
Seminarium kończy się zaliczeniem. Weryfikacja efektów kształcenia następuje w trakcie zajęć
seminaryjnych poprzez ocenianie referatów studentów i ich ustnych wypowiedzi. Promotor podejmuje
decyzję o zaliczeniu seminarium na podstawie aktywności studentów w trakcie dyskusji na zajęciach oraz
wygłaszanych referatów.

Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
Punkty ECTS – 10;

Studia niestacjonarne
Punkty ECTS – 10;

1. Godziny kontaktowe (125 godz.)

1. Godziny kontaktowe (84 godz.)

- udział w zajęciach – 60 godz.

- udział w zajęciach – 10 godz.

- konsultacje – 190 godz.

- konsultacje – 74 godz.

2. Praca własna studenta (125godz.):

2. Praca własna studenta (166 godz.):

- przygotowanie się do zajęć – 15 godz.

- przygotowanie się do zajęć – 36 godz.

- pisanie pracy dyplomowej – 90 godz.

- pisanie pracy dyplomowej – 100 godz.

- przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 20 - przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 30
godz.
godz.
Razem 250 godz.

Razem 250 godz.

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Organizacja i świadczenie usług społecznych

Provision of social services

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:

III

Semestr: 6
Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Przemysław Czernicki

dr hab. U. Nowicka, prof. Uczelni, dr Przemysław
Czernicki
1.Przekazanie
studentom
wiedzy
dotyczącej
problematyki pomocy społecznej, a także polityki
publicznej w zakresie świadczeń i usług społecznych.
2.Nabycie przez studenta znajomości tematyki usług
społecznych rozumianych w szerokim i wąskim
znaczeniu, a także cech definicyjnych tego pojęcia.
3.Przygotowanie studenta do dostrzegania znaczenia
problematyki dotyczącej poziomów analizy oraz
standaryzacji usług społecznych.
Efekty kształcenia
Symbol efektu

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01

kierunkowego

WIEDZA
Ma zaawansowaną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz
podstawowych rodzajach więzi społecznych.
i

K_W09

i interpretacji różnorodnych zjawisk
powiązania z różnymi dziedzinami

K_U01`

U_01

Potrafi dokonać obserwacji
społecznych analizując ich
administracji i prawa.

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
politycznych, prawnych i ekonomicznych, formułować własne opinie na ten
temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować.

K_U04

U_02

W_02

Zna rodzaje więzi społecznych
funkcjonowanie społeczeństwa.

oddziałujących

na

organizację

K_W03

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ks_01

Docenia znaczenie nauki o administracji i prawa dla kształtowania więzi
społecznych, ma świadomość zmian społecznych i konieczności
pogłębiania wiedzy administracyjnej i prawnej dla analizy tych procesów.

Forma i typy zajęć:

K_K05

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu polityki społecznej.
Treści modułu kształcenia:
1. Rola usług w gospodarce rynkowej. Podstawy teorii usług. Specyfika i klasyfikacja usług. Struktura i
przeobrażenia współczesnego sektora usług.
2. Usługi publiczne. Pojęcie i specyfika usług publicznych. Klasyfikacja, cechy i zakres usług publicznych.
Podstawy prawne działania w zakresie usług publicznych.
3. Polityka społeczna i usługi społeczne
- usługi społeczne jako rodzaj świadczeń społecznych
- usługi społeczne jako podsystemy polityki społecznej
- świadczenia społeczne w formie usług
- usługi społeczne a usługi publiczne
- problem odpłatności usług społecznych
4. Klasyfikacja usług a usługi społeczne
- klasyfikacja usług w kontekście gospodarki
- wąskie i szerokie znaczenie usług społecznych
- klasyfikacja usług społecznych według typologii ryzyk socjalnych
5. Funkcje usług społecznych
- gospodarcze
- społeczno-humanistyczne
- cele, funkcje i sposób organizacji usług społecznych według Komisji
Europejskiej
6. Charakterystyka usług społecznych: ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, kultura, pomoc i opieka
społeczna, mieszkalnictwo, kultura fizyczna i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne.
7. Instytucjonalne sposoby i formy świadczenia usług społecznych.
8.Poziomy analizy usług społecznych
- indywidualne relacje usługowe
- kontekst organizacyjny udzielania usług
- indywidualne stosunki usługowe z ich różnorodnymi kontekstami
organizacyjnymi
9. Standaryzacja usług społecznych
- standardy i obszary usług społecznych funkcjonujących w polskiej polityce
społecznej ( pomoc społeczna, rynek pracy, opieka zdrowotna, przeciwdziałanie
narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemoc w rodzinie, edukacja i
szkolnictwo wyższe, wsparcie dla osób niepełnosprawnych)
- standardy w zakresie kompetencji i zadań
10.Jakość usług społecznych
- wspólne ramy jakości usług społecznych pożytku publicznego
- składniki jakości opieki społecznej

11.Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych. Gmina, powiat, województwo, jako
podmioty świadczące usługi społeczne. Jednostki samorządu terytorialnego a wydatki na zadania z
zakresu usług społecznych.
12.Usługi społeczne w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (zakres oferty, wielkość,
dostępność, praktyczne świadczenie usług).

Literatura podstawowa:
1. M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne procesie przemian systemowych w Polsce, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002.
2. E. Denek (red. nauk.), Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce:
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
3. M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna: o przeobrażeniach państwa opiekuńczego,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie,
Warszawa 2009.
4.J.Krzyszkowski, Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Wydawnictwo ”OmegaPraksis” Łódź; Pabianice 1998.
Literatura dodatkowa:
1. B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej: metody i problemy, Dom Wydawniczy
Elipsa, Warszawa 2014.
2. E.Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
3. S. Flejterski, Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Ekonomiczne PWN, Warszawa 2005.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych.
Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem zadań pozwalających na kształtowanie umiejętności
zastosowania wiedzy teoretycznej.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium ustne z ćwiczeń.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez
ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Procentowy zakres ocen z egzaminu:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db

61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% – ndst
Ogólna ocena z ćwiczeń uwzględnia:
- wynik z kolokwiów pisemnych - 60%,
- ocenę analiz sytuacyjnych – 20%,
- aktywność studenta w dyskusji i rozwiązywaniu zadań – 20%.
Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik egzaminu
oraz w 50% - ogólna ocena z ćwiczeń.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe 60:
- 30 h wykładów;
- 25 h ćwiczeń;
- 5 h konsultacji.
2.Praca własna studenta 65:
 studiowanie wskazanych fragmentów literatury
- 20 h;
 przygotowanie materiałów na wykłady – 10 h;
 przygotowanie do egzaminu – 10 h;
 przygotowanie materiałów na ćwiczenia - 10 h;
 przygotowanie do kolokwium -15 h.

Studia niestacjonarne
1.Godziny kontaktowe 60:
- 30 h wykładów;
- 25 h ćwiczeń;
- 5 h konsultacji.
2.Praca własna studenta 65:
 studiowanie wskazanych fragmentów literatury
- 20 h;
 przygotowanie materiałów na wykłady – 10 h;
 przygotowanie materiałów na ćwiczenia - 20 h;
 przygotowanie do kolokwium -10 h;
 przygotowanie do egzaminu – 10 h.

Łączna liczba godzin: 125 h
Liczba punktów ECTS: 5

Łączna liczba godzin: 125 h
Liczba punktów ECTS: 5

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie
obywatelskim

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Non- Governmental Organisation in Civil Society

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

III

6

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. J. Gieorgica, prof. Uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. J. Gieorgica, prof. Uczelni, dr Dorota Strus
dr M. Niedziółka
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w
kontekście ram prawnych, roli w organizacji państwa
i współczesnego społeczeństwa.

Założenia i cele przedmiotu:

Efekty kształcenia

Symbol
efektu
W_01
W_02

WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

ma poszerzoną wiedzę o strukturach, instytucjach i więziach lokalnych i
regionalnych
Zna regulacje prawne dotyczące finansowania potrzeb lokalnych i
regionalnych

Wk04, Wk05
Wk09

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w
środowisku lokalnym i regionalnym

Uk01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student ma świadomość zmian społecznych i konieczności pogłębiania
lokalnych więzi społecznych, ekonomicznych i prawnych

Forma i typy zajęć:

Kk 06

Wykład i ćwiczenia audytoryjne z zastosowaniem technik multimedialnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wykład powinien być realizowany po zaliczeniu przedmiotów: nauka o administracji, prawo
administracyjne, ustrój samorządu terytorialnego
Treści modułu kształcenia:

Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie trzeciego sektora
Zasada pomocniczości a organizacje pozarządowe
Istota i zadania organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim
Prawne i organizacyjne ramy działania organizacji pozarządowych
Teoretyczne i praktyczne ujęcie zasad współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, a administracją publiczną
6. Funkcje organizacji pozarządowych
7. Finansowanie organizacji pozarządowych
8. Tryb zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
9. Warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
10. Postępowanie rejestrowe organizacji pożytku publicznego
1.
2.
3.
4.
5.

Literatura podstawowa:
1. M. Halszka Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis,
Warszawa 2008
2. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004
3. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018
Literatura dodatkowa:
1. Organizacje pozarządowe i władza publiczna: drogi do partnerstwa( red.). G. makowski, T.
Schimanek, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja ISP, Warszawa 2008
2. Wymiar użyteczności społecznej: biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe w
społeczeństwie obywatelskim (red.). M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu audytoryjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie pisemnego zaliczenia na
ocenę sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych
pozycji literatury.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę rozwiązania zadań
problemowych
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę
systematyczności studenta oraz jego zaangażowanie w dyskusję problemową
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin pisemny
Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie przygotowanych prezentacji problemowych i aktywności studenta na
zajęciach oraz udziału w dyskusji problemowej.

Procentowy zakres ocen egzaminu pisemnego:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst

50 – 0%

– ndst

Na ocenę końcową wpisywaną do systemu USOS w 50% wpływa ocena uzyskana z egzaminu pisemnego
i w 50% aktywność studenta na ćwiczeniach oraz i udziału w przygotowaniu prezentacji problemowej.

Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
7. Godziny kontaktowe:( 50 h)
- 30 h wykłady
--15 h ćwiczenia
- 5 h konsultacje
8. Praca własna studenta:( 50 h)
- czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych: 15 h
- przygotowanie do egzaminu - 25 h;
- przygotowanie do zajęć – 10 h;
Łączna liczba godzin: 100 h
Punkty ECTS: 4

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:( 30 h)
- 15 h wykład,
- 10 h ćwiczenia
- 5 h konsultacje
2. Praca własna studenta:( 70 h)
- 25 h: czytanie wskazanych fragmentów
literatury i aktów prawnych
- 35 h przygotowanie do egzaminu
- 10 h przygotowanie do zajęć
Łączna liczba godzin: 100 h
Punkty ECTS: 4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Współczesne modele samorządu terytorialnego

Contemporary models self-govemment

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

III

6

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Stanisław Faliński, prof. Uczelni, dr P.
Czernicki, mgr P. Żywiecki
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze
znaczeniem samorządu terytorialnego dla
demokratycznego państwa prawnego i
społeczeństwa obywatelskiego. Znaczenie to ma
charakter uniwersalny, które jednak realizuje się w
różnych modelach ustrojowych. Stąd studenci mają
poznać powszechne cechy samorządu
terytorialnego i jego roli i zapoznać się z różnymi
modelami ustrojowymi w ramach których realizuje
się fundamentalne znaczenie samorządu
terytorialnego. Tak więc poszczególne modele
współczesnego samorządu terytorialnego będą
unaoczniały pluralizm rozwiązań ustrojowych
dotyczących samorządu terytorialnego, z drugiej
strony ukazywały jego znaczenie i rolę niezależnie
od tego w jakich ramach organizacyjnych konkretny
krajowy samorząd terytorialny funkcjonuje.

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01

W_02

W_03

dr hab. Stanisław Faliński, prof. Uczelni

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student wie co to jest samorząd terytorialny i jakie są jego uniwersalne
cechy i na czym polega jego zróżnicowanie w UE oraz jaki jest samorząd
w wybranych państwach europejskich
Student ma wiedzę o wewnętrznej organizacji samorządu terytorialnego
w wybranych państwach europejskich i wzajemnych relacjach pomiędzy
organami w konkretnym modelu
Student ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji
administracji publicznej oraz więziach prawnych i organizacyjnych w
odniesieniu do wybranych modeli samorządu terytorialnego

Symbol efektu
kierunkowego
K_W02

K_W04

K_W_16

W_04

Student wie, że samorząd terytorialny w UE jest zróżnicowany ze
względu na stopień centralizacji i zasięg decentralizacji władzy
publicznej( państwa unitarne, regionalne i federalne)

K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02
U_03

Student potrafi wskazać podobieństwa i różnice polskiego samorządu
terytorialnego w stosunku do innych państw UE
Student potrafi wskazać ustrojowe cech państwa unitarnego,
regionalnego i federalnego
Student potrafi współpracować w zespole w kontekście analizy
wybranego problemu związanego z

K_U05
K_U10
K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

K_06

Student potrafi przygotować projekt dotyczący analizy zagadnień
ustrojowo organizacyjnych konkretnego modelu samorządu
terytorialnego, jaki funkcjonuje w omawianym państwie
Student ma świadomość zmian o charakterze społecznym, , których
zrozumienie wymaga znajomości uwarunkowań prawnych i
instytucjonalnych

Forma i typy zajęć:

K_K03
K_K04

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe: Podstawowa wiedza z zakresu administracji i samorządu
terytorialnego

Treści modułu kształcenia:
1. Istota samorządu terytorialnego
2. Podział państw w UE ze względu na stopień ich decentralizacji
3. Ogólnoeuropejskie instytucje samorządów terytorialnych
4. Samorząd terytorialny we Francji
5. Samorząd terytorialny w Niemczech( model federalny)
6. Samorząd terytorialny w Belgii( model podwójnej federacji)
7. Samorząd terytorialny w Hiszpanii( model regionalny)
8. Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii( odrębny model brytyjski)
9. Gminy polskie na tle gmin europejskich
10. Powiaty na tle ich odpowiedników w Europie
11. Województwa na tle ich odpowiedników w Europie
12. Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych. Geneza
13. Współpraca międzynarodowa. Kształt współczesny
14. Modele samorządu terytorialnego a międzynarodowa współpraca obywatelska
Zagadnienia do ćwiczeń:
1. Samorząd terytorialny w Szwecji
2. Samorząd terytorialny w Holandii
3. Samorząd terytorialny w Czechach
4. Samorząd terytorialny w Słowacji
5. Samorząd terytorialny na Litwie

6. Samorząd terytorialny na Łotwie
7. Samorząd terytorialny w Grecji
8. Samorząd terytorialny w Portugalii
9. Samorząd terytorialny we Włoszech
10. Samorząd terytorialny w Norwegii
11. Samorząd terytorialny w Szwajcarii
12. Samorząd terytorialny w USA
Literatura podstawowa:
J. Wojnicki, Samorządy lokalne w Polsce i w Europie, Pułtusk 2008, Samorząd terytorialny w Europie
zachodniej L. Rajca(red), Warszawa 2010
Literatura dodatkowa:
I.

Pietrzyk , polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa
2006, G. Rydlewski, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
Warszawa 2007

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy z elementami wykładu konwersatoryjnego poświęcony zagadnieniom ogólnym i
mechanizmom. Ćwiczenia poświęcone szczegółowym zagadnieniom ustrojowym
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy jest przeprowadzana w trakcie zaliczenia w formie
kolokwium ustnego sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz
wskazanych pozycji literatury. Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności jest
przeprowadzana na ćwiczeniach poprzez ocenianie przygotowanych prezentacji lub esejów oraz
aktywności studentów i ich przygotowania do zajęć. Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie
kompetencji społecznych odbywa si e na ćwiczeniach poprzez ocenę systematyczności studenta i jego
zaangażowania w dyskusję.
Forma i warunki zaliczenia
Wykład: zaliczenie na ocenę, ćwiczenia zaliczenie bez oceny
Wykład: kolokwium pisemne. Kilka pytań spośród kilkudziesięciu podanych wcześniej sprawdzających
stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Oceniana jest odpowiedź na każde pytanie. Ocena końcowa jest wypadkową ocen otrzymanych z każdej
odpowiedzi
Ćwiczenia:
Studenci otrzymują zaliczenie ćwiczeń na podstawie:
1. Przygotowania prezentacji bądź eseju na zadany przez prowadzącego temat
2. Aktywności na zajęciach oraz stopnia przygotowania do dyskusji tematycznych
Ocena końcowa wpisywana w system USOS jest oceną uwzgledniająca ćwiczenia oraz ocenę z egzaminu

Bilans punktów ECTS 4 pkt.
Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

1.Godziny kontaktowe:
- 30 h wykłady
- 15 h ćwiczenia
- 5 h konsultacje
2. Praca własna studenta:
- czytanie wskazanych pozycji literatury 20 h
- przygotowanie eseju 10 h
- przygotowanie do ćwiczeń 10 h
- przygotowanie do egzaminu 10 h
Łączna liczba godzin: 100 h
Punkty ECTS: 4

1. Godziny kontaktowe
- 20 h wykłady
- 10 h ćwiczenia
- 2 h konsultacje
2. Praca własna studenta:
- czytanie wskazanych pozycji literatury 28 h
- przygotowanie eseju 10 h
- przygotowanie do ćwiczeń 15
- przygotowanie do egzaminu 15 h
Łączna liczba godzin: 100h
Punkty ECTS: 4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Organizacja pracy urzędu organu
administracji publicznej

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:

Organization of work in public office

Język wykładowy:

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny):
Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego
stopnia):
Rok studiów:
Semestr:

Administracja

fakultatywny
pierwszego stopnia

III
6

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. U. Nowicka, prof. Uczelni
dr hab. U. Nowicka, dr Ł. Ciołek
dr P. Czernicki, mgr P. Żywiecki
Zapoznanie z podstawowymi
zasadami funkcjonowania urzędu
administracji publicznej oraz wybranymi
elementami współczesnej biurowości i
zarządzania dokumentem. Praktyczne
przygotowanie absolwenta do pracy w
urzędzie organu administracji publicznej,
umożliwiające mu skuteczne działanie w
typowych sytuacjach występujących w
instytucjach administracji lokalnej.

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Założenia i cele przedmiotu:

Efekty kształcenia
Symbol efektu

Symbol efektu kierunkowego
WIEDZA

W_01

W_02

W_03

Student zna podstawowe zasady
i specyfikę procesu decydowania
w administracji, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad delegowania
uprawnień, doradztwa i udziału
podwładnych w procesie
decyzyjnym.
Student zna podstawowe zasady
organizacji i funkcjonowania urzędu
oraz organizacji stanowisk pracy
Student zna zasady postępowania z
dokumentacją w urzędzie,
obieg dokumentów w systemie
tradycyjnym i teleinformatycznym.
UMIEJĘTNOŚCI

K_W04,
K_W05

K_W20
K_W13

K_W14

U_01

U_02

Student potrafi praktycznie posłużyć
się regulaminem organizacyjnym,
instrukcją kancelaryjną oraz
rzeczowym wykazem akt.
Student potrafi postępować z
dokumentacją w urzędzie w obiegu
tradycyjnym i teleinformatycznym,
umie zakwalifikować dokument i zna
procedurę przekazywania
dokumentów do archiwum
zakładowego.

K_U02

K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ks_01

Student na świadomość znaczenia
technik decyzyjnych i
organizatorskich oraz zasad
biurowości w profesjonalnym
przygotowaniu urzędnika.

Forma i typy zajęć:

K_K01

Wykład i ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu kształcenia:
a) Blok teoretyczny: Problemy technologiczne, strukturalne i personalne związane z
procesem decyzyjnym oraz metody decyzyjne i organizatorskie stosowane w
administracji publicznej.
- Specyfika decydowania w administracji. Rodzaje decyzji – analiza wybranych typologii decyzji. Proces
decyzyjny w polityce i administracji publicznej.
- Delegowanie uprawnień decyzyjnych w administracji – przesłanki, zasady delegowania uprawnień,
praktyka delegowania.
- Doradztwo jako element procesu decyzyjnego w administracji. Udział konsultantów w procesie
decydowania. Rola doradztwa w administracji publicznej.
- Udział podwładnych w procesie decydowania w administracji. Grupowe podejmowanie decyzji – zalety
i wady.
- Decydowanie a systemy normatywne – analiza wybranych koncepcji w odniesieniu do obszaru działania
administracji publicznej.
- Analiza sytuacji decyzyjnej. Wybrane techniki interpretacji informacji.
- Wypracowywanie kierunków działania. Prezentacja wybranych metod. Sposoby oceny kierunków
działania.
b) Blok praktyczny I: Wybrane problemy organizacji i działalności urzędu organu administracji
publicznej
- Pojęcie urzędu, jego struktura organizacyjna oraz - zasady grupowania zadań,
komórki organizacyjne
- Podział pracy w urzędzie, regulamin organizacyjny urzędu, jego forma prawna i budowa wewnętrzna
- Reorganizacja urzędu - przyczyny, powody likwidacji i łączenia komórek organizacyjnych
(stanowisk)
- Opis stanowiska pracy - pojęcie, opis stanowiska a zakres czynności (obowiązków),
proces sporządzania opisu stanowiska.
- Obsługa interesantów. System ePUAP i możliwości jego wykorzystania w obsłudze interesantów .
- Dostęp do informacji publicznej w polskich przepisach prawa ( prawo do informacji, formy
udostępniania informacji, ograniczenia w udostępnianiu informacji). Wnioskowy i bezwnioskowy
tryb udzielania informacji publicznej. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
- Ochrona danych osobowych w urzędzie.

- Skargi i wnioski .
- Organizacja i funkcjonowanie audytu oraz kontroli zarządczej w urzędzie. Pojęcie kontroli
zarządczej i jej elementy. Standardy kontroli zarządczej. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej .
b) Blok praktyczny II: Współczesna biurowość. Postępowanie z dokumentacją w
urzędzie administracji publiczne
- Typy współczesnej dokumentacji: dokumentacja aktowa, dokumentacja geodezyjno-kartograficzna,
dokumentacja techniczna .
- Pojęcie kancelarii. Tradycyjne i elektroniczne systemy zarządzania dokumentacją w urzędzie
(systemy kancelaryjne)
- Regulacje prawne postępowania z dokumentacją w urzędzie administracji publicznej . Pisma w
działalności urzędu. Kancelaryjna postać pisma. Formy załatwiania korespondencji Instrukcja
kancelaryjna. Znak sprawy i spis spraw . Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym i w
systemie EZD.
- Jednolity rzeczowy wykaz akt. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentów w urzędzie administracji
publicznej na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu.
Przechowywanie dokumentów w urzędzie. - Archiwum zakładowe. Zasady przyjmowania akt z
komórek organizacyjnych urzędu, brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywania akt
do archiwum państwowego
Literatura podstawowa:
- obowiązujące akty prawne, w tym rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych
- J.Supernat, Techniki decyzyjne i organizatorskie, Wrocław 2002
- B. Dolnicki (red.), Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego : zadania, kompetencje,
schematy działań, wzory pism, Warszawa 2019.
- E.Knosala, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010
Literatura dodatkowa:
- Z.Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Warszawa 1997
- Z. Postuła (red.), Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, Warszawa 2001
- Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej ( pod red. L.Habudy), Wrocław
2000
- J.Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa
1976
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy. Ćwiczenia: sprawdzanie zakresu opanowanej wiedzy oraz opisy sytuacji
pozwalające na rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu
ustnego sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych
pozycji literatury jak również w trakcie kolokwium pisemnego na ćwiczeniach.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje podczas analiz konkretnych,
przykładowych sytuacyjnych prawnych tzw. casusów i dyskusji na ćwiczeniach.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń
poprzez ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję oraz pracę zespołową.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny.
Wykład:

Egzamin ustny, sprawdzający stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz
wskazanych pozycji literatury. Oceniana jest odpowiedź na każde pytanie. Ocena końcowa jest
wypadkową ocen trzymanych z każdej odpowiedzi.
Ćwiczenia – zaliczenie bez oceny. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń w oparciu o kolokwium pisemne
(60% oceny), ocenę zespołowej i indywidualnej analizy prawnej konkretnych casusów (30%) i udział w
dyskusjach tematycznych (10%).
Procentowy zakres ocen z kolokwium:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
Ocena końcowa wpisywana w system USOS jest oceną uwzględniającą ćwiczenia oraz wynik z
egzaminu.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:( 50 h)
- 30 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:( 50 h)
- czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych – 15 h;
- przygotowanie do zajęć – 15 h;
- przygotowanie do kolokwium – 10 h;
- przygotowanie do egzaminu – 10 h.

Studia niestacjonarne:
2. Godziny kontaktowe: ( 30 h)
- 15 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń.
-5h
2. Praca własna studenta:( 70 h)

czytanie wskazanych fragmentów
literatury i aktów prawnych – 25 h;

przygotowanie do zajęć – 25 h;
 przygotowanie do kolokwium – 10 h;
 przygotowanie do egzaminu – 10 h.

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w językuangielskim:
Język wykładowy:

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Enforcementproceedings in administration

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

III

6

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Karol Pachnik

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Karol Pachnik, dr K. Wojewoda-Buraczyńska, dr
K. Pawelec
Student powinien nabyć wiedzę z zakresu regulacji
prawnych dotyczących postępowania
egzekucyjnego w administracji. Poznać i zrozumieć
jego założenia i zasady oraz prawa i obowiązki stron
tego postępowania.

Założenia i cele przedmiotu:

Efekty kształcenia

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

WIEDZA
Student zna podstawowe pojęcia prawa i nauk prawnych.
Posiada wiedzę w zakresie wyznaczonym treściami modułu
Student ma wiedzę o podstawowych funkcjach prawa

Symbol efektu
kierunkowego
W_K02
W_K06
W_K09

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w odniesieniu do konkretnego
postępowania egzekucyjnego w administracji.
Umie identyfikować i interpretować dogmatyczno prawne, aksjologiczne i
funkcjonalne problemy tworzenia i stosowania prawa

U_K02
U_K10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Ma pogłębioną świadomość swoich praw i obowiązków w relacji do państwa
i jego organów administracyjnych.

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Posiada wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego

K_K04

Treści modułu kształcenia:
1. Istota i zakres stosowania egzekucji administracyjnej
2. Organy egzekucyjne
3. Środki egzekucyjne i postępowanie zabezpieczające
4. Zasady prowadzenia egzekucji
5. Prawne środki administracyjne i sądowe w postępowaniu egzekucyjnym

Literatura podstawowa:
M. Wierzbowski (red.),Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami
administracyjnym, C.H. Beck, 2018.
W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2020
Literatura dodatkowa:
P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz;LexisNexis 2011.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Ćwiczenia audytoryjne: dyskusja, analiza dokumentów źródłowych, prace pisemne (eseje), praca w
zespołach, dyskusja dydaktyczna.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: ocena pracy studenta
na ćwiczeniach (referat/dyskusja/projekt/debata/aktywność/rozwiązanie kazusu)
Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę
systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.
Forma i warunki zaliczenia:
Ćwiczenia – zaliczenie bez oceny, an podstawie aktywności i udziału w dyskusji problemowej oraz
przygotowania referatu.
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru składający się
z 12 pytań).
Skala ocen:
12-11 pkt – 5
10 -4,5
9–4
8 – 3,5
7- 3
6-0 - 2
Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik egzaminu
oraz w 50% - ogólną ocenę z ćwiczeń.

Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
2. Godziny kontaktowe: ( 50 h)
- 30 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:( 50 h)
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 20 h;
 przygotowanie do zajęć – 15 h;
 przygotowanie do kolokwium – 5 h;
 przygotowanie do egzaminu – 10 h.
Łączna liczba godzin: 100 h
Punkty ECTS: 4

Studia niestacjonarne
3. Godziny kontaktowe: ( 30 h)
- 15 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń.
- 5 h konsultacje
2. Praca własna studenta:( 70 h)
 czytanie wskazanych fragmentów literatury i
aktów prawnych – 30 h;
 przygotowanie do zajęć – 15 h;
 przygotowanie do kolokwium – 10 h;
 przygotowanie do egzaminu – 15 h.
Łączna liczba godzin: 100 h
Punkty ECTS: 4

