Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów
A

Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego

1.

Etyka w organizacji (przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych)

2.

Trening medialny (przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych)

3.

Filozofia (przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych)

4.
5.
6.

Najnowsza historia powszechna (przedmiot z dziedziny nauk
humanistycznych)
Międzykulturowość a współczesne kino - migracje i transformacje
(przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych)
Konflikty na styku kultur (przedmiot z dziedziny nauk
humanistycznych)

B

Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego podstawowego

1.
2.
3.

Nauka o państwie
Postępowanie sądowo-administracyjne
System finansowania Unii Europejskiej
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologicznoekonomicznej

4.
C

Moduły kształcenia kierunkowego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Socjologia administracji
Współczesność i perspektywy administracji publicznej
Ekonomia sektora publicznego
System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Prawo karne skarbowe
Warsztaty administracyjne
Prawo miejscowe
Przedmiot kierunkowy do wyboru I
Przedmiot kierunkowy do wyboru II
Proseminarium
Seminarium
Język obcy specjalistyczny
Zarządzanie zasobami ludzkimi

15.

Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych

16.

Administracja polityczna w demokratycznym państwie prawa

17.

Kontrola zarządcza w sektorze publicznym

D

Moduł fakultatywny 2

1.
2.
3.
4.
5.

Prawo handlowe
Partnerstwo publiczno-prywatne
Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe
Finanse publiczne w Polsce i UE
Gospodarka nieruchomościami

D

Moduł fakultatywny 1

1.
2.
3.
4.

Zarządzanie publiczne
E-administracja
Geneza samorządu terytorialnego
Instrumenty polityki publicznej

5.

Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej

D

Moduł fakultatywny 3

1.
2.
3.
4.
5.

Zarządzanie organizacjami publicznymi
Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
Gospodarka komunalna i przestrzenna
Nauka o polityce publicznej
Teorie zarządzania publicznego

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Etyka w organizacji

Ethics in the organization

polski

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

Administracja, Logistyka,
Zarzadzanie

Instytut Administracji, Samorządu i Prawa

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

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

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I
1

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Cezary Kalita, prof. uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Cezary Kalita, prof. uczelni

Założenia i cele przedmiotu:

 nabycie podstawowej wiedzy z zakresu etyki
 opanowanie umiejętności rozwiązywania
problemów etycznych
 wykształcenie etycznego myślenia
refleksyjnego

Symbol
efektu
W_01
W_02

Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma wiedzę w zakresie podstaw etyki, w tym norm i standardów
organizacji odpowiedzialnej społecznie.
Student posiada wiedzę z zakresu etycznego zachowania jednostki w
organizacji (społeczeństwo jako organizacja)

Symbol efektu
kierunkowego
K2_W01
K2_W13

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w określonym obszarze
funkcjonowania organizacji.

K2_U01

U_02

Student posiada umiejętność identyfikowania etycznych zasad i kryteriów
służących rozwiązywaniu problemów w organizacji.

K2_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

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

K2_K02

K_02

Student dostrzega, identyfikuje i potrafi rozstrzygać dylematy zawodowe i
etyczne w podejmowanych działaniach.

K2_K04

Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z filozofii.
Treści modułu kształcenia:
1. Etyka a moralność, przedmiot etyki (co bada i czego uczy etyka), teologia moralna, anatomia i
geneza moralności (etyki heterogeniczne a etyki autonomiczne). Powstanie refleksji moralnej w
związku z odkryciem duchowości (άρετή) człowieka przez Sokratesa; początki etyki.
2. Początek historii „dobra” – problem rozumienia άγαθός. Dobro samo w sobie a idea dobra
(Platon), dobro jako cel ludzkiego dążenia (Arystoteles). Arystoteles i Etyka nikomachejska,
εύδαιμονία, zasada „złotego środka”. Przyjemność jako najwyższe dobro – mądrość jako
początek wszelkiego dobra (Epikur), doskonałe dobro – życie zgodne z naturą (Zenon z Kition),
Dobro powstające przez połączenie się z cnotą (Seneka), czy istnieje rzeczywiste dobro i zło
(Sekstus Empiryk).
3. Wielkie szkoły etyczne świata greckiego jako alternatywa do świata wartości chrześcijańskich –
Epikur, Zenon i Pirron. „Poczwórne lekarstwo” epikurejski jako esencja życia i śmierci
człowieka. Problem szczęścia.
4. Najwyższym dobrem jest Bóg (św. Augustyn), dobro jako działanie zgodne z dobra intencją
(Piotr Abelard), dobro jako związek człowieka z Bogiem (Tomasz z Akwinu).
5. Rozum i poznanie podstawowymi cechami istoty ludzkiej - racjonalizm Kartezjusz; sceptycyzm
metodologiczny; myślenie konstytuujące bycie; etyka tymczasowa. Próba stworzenia etyki
naukowej.
6. Wzajemne relacje podmiotu i przedmiotu poznania w filozofii Kanta; moralność wypływająca z
obowiązku. Dobro jako dobra wola (Kant). Etyczność jako wiedza o tym, co dobre samo w
sobie i dla siebie oraz postępowanie według niej (Hegel).
7. Dobro jako użyteczność (Bentham), przyjemność a dobro (J. S. Mill).
8. Najwyższym dobrem „ludzki” człowiek (K. Marks, F. Engels), etyki materialistyczne. Dobro jako
twórcza wola życia (F. Nietzsche), dobro jako cześć dla życia (A. Schweitzer), dobro jako
odpowiedzialność za siebie i ludzkość (J.P. Sartre).
9. Dobro obiektywne – dobro własnego bytu, dobro świata, dobro Boga (K. Wojtyła), czy dobro i
zło są względne (W. Witwicki), niebezpieczeństwa relatywizmu etycznego (L. Kołakowski),
amoralność (J. Ortega y Gasset).
10. Postmodernizm: odrzucenie mitu absolutnej prawdy; dowartościowanie tego co odrzucone i
marginalne; rozbicie złudnej jedności świata; nie ma już prawdy są tylko poglądy. Problem
relatywizmu moralnego – 1 godz.
11. Zasady racjonalnej miłości własnej a zasady sumienia. Etyka indywidualna: autonomia, „słaba”
wola, uprawnienia moralne (prawa naturalne, prawa człowieka, prawa niezbywalne),
samobójstwo.
12. Dobrowolne zobowiązania: wierność, paternalizm, tolerancja, biznes (chciwość, zawiść,
sprawiedliwa cena, etyka biznesu). Bioetyka i etyki ekologiczne. Etyka biznesu.
13. Etyka zdrowia. Etyka indywidualna: autonomia, słaba wola, uprawnienia moralne (prawa
naturalne, prawa człowieka, prawa niezbywalne), samobójstwo, eutanazja. Moralność
seksualna: pornografia, prostytucja, homoseksualizm, przerywanie ciąży. Moralność społeczna:
równość, okrucieństwo, kara, odpowiedzialność zbiorowa.
14. Etyka i kultura organizacji. Konflikt etyczny a konflikt moralny.
15. Etyka zawodowa – Kodeksy Etyki Zawodowej – deontologia.
Literatura podstawowa:
1. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, 2002.
2. A. MacIntyre, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, tłum. A.
Chmielewski, Warszawa 2002.

3. P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, tłum. J. Łoziński, Poznań 1995.
4. C. Kalita, Business Ethics and Its Historical and Social Conditions: Should “Greed” Be Limited? Etyka biznesu i jej historyczno-społeczne uwarunkowania: czy ograniczać „chciwość”? [w:]
„Rozprawy Społeczne” t. VI, nr 2/2012, s. 31 – 38.
Literatura dodatkowa:
1. C. Kalita, Adam Smith: podział pracy i jego konsekwencje etyczno-społeczne (użyteczność czy
racjonalność?), [w:] „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne” 12/2015, s. 55 - 69.
2. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, tłum. W.J. Bober, R. Dobrowolski i inni, Warszawa 2002.
3. M. Środa, Etyka dla myślących, Warszawa 2011.
4. J. Jarco, Z. Kalita, M. Semp, Etyka. Świat wartości moralnych, (wybór tekstów z historii etyki),
Warszawa – Wrocław 1994.
5. W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki. Źródła i komentarze, Toruń
1997.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy następuje:
1. Test – wypełniony w domu odręcznie – ważne kryterium ilościowe (warunek sine qua non zaliczenia)
2. Rozstrzygniecie dowolnego dylematu moralnego związanego z działalnością zawodową np. typu „czy
powinien lub nie powinien w takiej sytuacji zrobić to a to?”
3. Napisać kilka norm do kodeksu etyki zawodowej z komentarzem (uzasadnieniem)
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład – zaliczenie z oceną
Student otrzymuje ocenę z wykładu na podstawie:
- pracy pisemnej na temat zadany przez koordynatora przedmiotu (60% oceny końcowej)
- testu zawierającego pytania otwarte (40% oceny końcowej)
Procentowy zakres ocen z testu:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 8 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie zadanych wybranych fragmentów
literatury - 22 h;
 przygotowanie do wykładów - 5 h;
 przygotowanie do egzaminu - 10 h.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 18 h wykładów;
- 7 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie zadanych wybranych fragmentów
literatury - 30 h;
 przygotowanie do wykładów - 10 h;
 przygotowanie do egzaminu – 10 h.

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

Trening medialny

Media training

Język polski

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

Administracja
Logistyka
Zarządzanie

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

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

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I
2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Joanna Kuć

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Joanna Kuć

Założenia i cele przedmiotu:

Zaznajomienie studentów z problematyką
treningu medialnego, tj. technikami emisyjnymi i
artykulacyjnymi oraz etapami pracy nad
właściwą techniką mówienia.
Efekty uczenia się

Symbol efektu

W_01
W_02
W_03
W_04
W_05

U_01
U_02

WIEDZA
Student:
zna podstawowe pojęcia z fonetyki, akustyki, barwy głosu, składników
prozodycznych (intonacji, akcentu, melodii i rytmu), ma wiedzę z
zakresu emitowania komunikatów werbalnych,
ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zjawisk fizjologicznych
związanych z tworzeniem głosu, jego emisją, percepcją i interpretacją,
posiada wiedzę z zakresu ortofonii oraz elementów składowych
wypowiedzi (odpowiednich środków ekspresji),
zna techniki wyrazistej wymowy prowadzące do właściwej dykcji,
zna metody pracy głosem i nad głosem, ma wiedzę z zakresu
interpretacji głosowej tekstu.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
umie praktycznie wykorzystać wiedzę na temat właściwego
użytkowania aparatu głosowego, operować właściwą techniką
mówienia, wyraźną i czystą mową, odpowiednimi środkami ekspresji,
ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę

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

P7S_WK
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK

P7S_UW
P7S_UK
P7S_UU

K_02

ciągłego kształcenia i samokształcenia w zakresie techniki mówienia i
dykcji.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
potrafi wykazać się kompetencją interpretacyjną i świadomością
językową w zakresie treści i stylu komunikatu i wykorzystać tę wiedzę
w życiu zawodowym; jest przygotowany do pracy obciążonej głosowo.

Forma i typy zajęć:

P7S_KR

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowe wiadomości o emisji głosu
Treści modułu kształcenia:
1. Zaznajomienie studentów z problematyką treningu medialnego.
2. Ocena sprawności narządu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjno-rezonacyjnego. Oddychanie
a właściwa technika mówienia. Technika mówienia a interpretacja głosowa tekstu.
3. Emitowanie dźwięków – co jest ważne?
4. Praca nad tonami interpretacyjnymi – treść a styl – wykorzystanie tekstów.
5. Intonacja i melodyjność wypowiedzi (pojęcie intonacji, budowa frazy intonacyjnej, kryteria
wyodrębniania fraz). Technika mówienia a logika mówienia – ruch tonów, przełomy głosowe –
teksty artystyczne, publicystyczne, informacyjne. Frazowanie intonacyjne. Przełom intonacyjny.
Segmentacja dłuższych ciągów fonicznych – rozwinięcie frazy intonacyjnej.
6. Prozodemy w mediach. Teksty „białe” i reportaże – jak czytać z promptera, jak z offu – rozwijanie
tekstów „białych”. Kontekst, intencja, zamiar a elementy suprasegmentalne: akcent, melodia, rytm.
7. Błędy ortofoniczne (błędy wymowy, labilność akcentu wyrazowego, rozpad zestojów prymarnych w
długich konstrukcjach wyrazowych, monotonia wypowiedzi, uboga linia melodyczna [pętle], skoki
głosowe, przeakcentowania, skoki interwałowe, nielogiczne łamanie tekstu, nieprawidłowa
segmentacja, zbitki, zatory słowne, kontrakcja, nieprawidłowe oddychanie, jęki namysłu [przedtakty
wdechowe, pogłosy], ścieśnianie samogłosek itp. Ponadto: wykolejenia prozodyczne, dewastacja
linii melodycznej, agresywny akcent inicjalny.
8. Teksty w treningu medialnym.
Literatura podstawowa:
1. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki,
tom 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych, Wyd. UO, Opole 2003.
2. B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2000.
3. B. Toczyska, Ruch w głosie (ćwiczenia nie tylko dla dziennikarzy), Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe, Gdańsk 2014.
Literatura dodatkowa:
1. M. Oczkoś, Sztuka poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i faflunieniu, RM, Warszawa 2007.
2. A. Walencik-Topiłko, Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących
głosem i nad głosem, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2011.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady prowadzone z zastosowaniem prezentacji ortofonicznych; metody eksponujące kinezjologię
artykulacyjną, prawidłowe techniki mówienia, rytm, melodię, intonację.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się przeprowadzana jest w trakcie kolokwium ustnego sprawdzającego
stopień opanowania materiału wykładowego, wskazanych pozycji literatury oraz poprawność głosowej
interpretacji tekstu.

Forma i warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z kolokwium ustnego minimum 51 punktów.
Przedział punktów
Ocena

0 - 50
2,0

51 - 60
3,0

61 - 70
3,5

71 - 80
4,0

81 - 90
4,5

91-100
5,0

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

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 18 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- 32 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury;
- 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:

Filozofia

Philosophy

Język polski
Administracja
Logistyka
Zarządzanie

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

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

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

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I
2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Cezary Kalita

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Cezary Kalita
1. Zapoznanie studentów z teoriami i
nurtami filozofii, stanowiącymi główne
przesłanki analizy i interpretacji szeroko
rozumianej rzeczywistości (przyroda,
byt, kosmos, człowiek, Bóg, dobro,
piękno, prawda, sprawiedliwość)
2. Opanowanie
zasad
poprawnego
myślenia i rzeczowej dyskusji oraz
unikania błędów logicznych
3. Nabycie
umiejętności
stawiania
filozoficznych pytań i krytycyzmu w
udzielaniu
odpowiedzi
(„myślenie
alternatywami”)
4. Poszukiwanie fundamentów i podstaw
myślenia, nauki, cywilizacji, religii,
ekonomii, polityki, itd.; uświadomienie
niewiedzy.

Założenia i cele przedmiotu:

Efekty uczenia się
Symbol efektu

W_01
W_02

WIEDZA
Student:
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię,
teorie i metodologię z zakresu filozofii (nauka uniwersalna) w tym
filozofii nauki i filozofii społecznej i politycznej,
zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji,
wartościowania i problematyzowania nauki i kultury intelektualnej (druga

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

P7S_WG
P7S_WG

U_01

U_02

U_03

K_02

i pierwsza kultura) w odniesieniu do wybranych tradycji, teorii i szkół
filozoficznych i etycznych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac
innych autorów (egzegeza), syntezę różnych idei i poglądów, dobór
metod i konstruowanie narzędzi badawczych (filozofia nauki),
opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne
rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie nauk społecznych,
humanistycznych i prawnych,
posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w
zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz jej zastosowania w
nietypowych sytuacjach profesjonalnych,
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się przekraczając ramy specjalizacji
naukowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu w oparciu o szerokie wykorzystanie
uniwersalizmu myślenia filozoficznego.

Forma i typy zajęć:

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UU

P7S_KR

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć filozoficznych, etycznych, logiki oraz metodologii badań naukowych.
Treści modułu kształcenia:
1. Początek filozofii: zestawienie mądrości religijnej i laickiej zawartych w biblii i sentencjach
mędrców greckich; źródła refleksji filozoficznej (ciekawość, wątpienie, świadomość śmierci,
pytanie o sens, wolność), zagadnienie mądrości i miłości w świecie greckim (filozofia jako
„umiłowanie mądrości”).
2. Podstawowe działy filozofii: metafizyka, epistemologia, etyka, estetyka, logika; kosmologia,
filozofia prawa, filozofia społeczna i polityczna, filozofia nauki. Istota pytań filozoficznych.
Filozofia jako nauka uniwersalna.
3. Elementy logiki: błędy wieloznaczności, różnice między wieloznacznością potencjalna (np.
homonim) a aktualną, błędy polegające na pogwałceniu ekonomii wypowiedzi myśli (błąd
werbalizmu, dydaktyzmu i pleonazm). Sztuka prowadzenia sporów (erystyka, rzeczowa
dyskusja, zarzuty merytoryczne i formalne w dyskusji, tzw. życzliwa interpretacja obowiązująca
lojalnych dyskutantów), nielojalne fortele erystyczne (np. argumentum ad personam). Brzytwa
Ockhama.
4. Klasyczna i alternatywne definicje prawdy, zdanie w sensie logicznym, wartość logiczna zdania,
nazwa jasna i wyraźna, klasa uniwersalna przedmiotów, sprzeczność i przeciwieństwo.
5. Periodyzacja filozofii i jej przełomowe momenty (starożytność, średniowiecze, nowożytność,
współczesność).
6. Konieczność powstania filozofii i jej ograniczenia do problematyki przyrodniczej - jońska filozofia
przyrody (Tales, Anaksymander, Anaksymenes). Dwa konkurencyjne modela świata:
dynamiczny i statyczny - filozofia Heraklita i Eleatów; filozofia jako myślenie alternatywne. Próby
sprowadzania wielości i różnorodności świata do jedności (grecki model poznania): Epedokles,
Anksagoras, Leucyp i Demokryt.
7. Sofistyka jako nowa koncepcja człowieka i relatywizmu kulturowego: Gorgiasz i Protagoras.
Powstanie refleksji moralnej w związku z odkryciem duchowości człowieka przez Sokratesa;

początki etyki. Nowy model tłumaczenia rzeczywistości poprzez odwołanie się do świata
ponadzmysłowego - platońska metafora jaskini; początki myślenia transcendentalnego.
Arystoteles - uporządkowanie wiedzy greckiej; powstanie nauki, zasada sprzeczności.
8. Wielkie szkoły etyczne świata greckiego jako alternatywa do świata wartości chrześcijańskich –
Epikur, Zenon i Pirron. Rozum szukający Boga – św. Tomasz z Akwinu (drogi dojścia do Boga,
problem zła). Rozum i poznanie podstawowymi cechami istoty ludzkiej - racjonalizm Kartezjusz;
sceptycyzm metodologiczny; myślenie konstytuujące bycie; etyka tymczasowa. Pascala
porządek serca – spory religijne w XVII wieku: jansenizm i molinizm. Początek nowożytnej
nauki: racjonalizm i empiryzm.
9. Oświecenie: idea tolerancji (Locke), umowy społecznej (Rousseau, Hobbes), encyklopedii
(Voltaire). „Wiara” w naukę. Rozum instrumentalny. Adam Smith i powiązanie moralności z
ekonomią i polityką.
10. Wzajemne relacje podmiotu i przedmiotu poznania w filozofii Kanta; moralność wypływająca z
obowiązku – imperatyw hipotetyczny i kategoryczny. Egzystencjalizm A. Camus’a i Sartre’a:
zagadnienie absurdalności życia i śmierci; bunt jako forma solidarnosci społecznej;
odpowiedzialność i osamotnienie w świecie. Personalizm chrześcijański E. Mouniera i K.
Wojtyły: ujecie osoby ludzkiej w wymiarze materialnym, duchowym i transcendentalnym; dwie
alienacje; tragiczny optymizm jako perspektywa rozwoju świata. Egzystencjalizm ateistyczny F.
Nietzschego: problem śmierci Boga; życie autentyczne i krytyka człowieka masowego; dwa typy
moralności.
11. Filozofia języka L. Wittgensteina: absurdalność prostego rozumienia rzeczywistości; granice
świata ludzkiego; poezja logiki.
12. Postmodernizm: odrzucenie mitu absolutnej prawdy; dowartościowanie tego co odrzucone i
marginalne; rozbicie złudnej jedności świata; nie ma już prawdy są tylko poglądy.
13. Brytyjska filozofia narodowa: empiryzm brytyjski od Bacona, Hobbsa, Locke’a, Berkeley’a,
Hume’a, Milla do filozofii analitycznej i pragmatyzmu. Niemiecka filozofia narodowa: od Wolffa,
Kanta, Hegla, Schopenhauera, Nietzschego, Marksa do egzystencjalizmu i pozytywizmu
naukowego „koła wiedeńskiego”. Rosyjska filozofia narodowa: od Sołowiowa, Bierdiajewa,
Szestowa do Lenina i Stalina.
14. Współczesna filozofia polska: propozycje filozoficzne L. Kołakowskiego, J. Tischnera, J.
Bocheńskiego, K. Wojtyły, J. Bańki. Idee personalizmu chrześcijańskiego w nauczaniu papieża
Jana Pawła II.
15. Filozofia nauki: Popper, Kuhn, Carnap, Feyerabend. Paradygmaty nauk.
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.

J.M. Bocheński, Zarys historii filozofii, Kraków 1993.
A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 2005.
O. Hoeffe, Mała historia filozofii , Warszawa 2004.
P. Kunzmann, F.P. Burkard, F. Wiedmann, Atlas filozofii, Warszawa 1999.

Literatura dodatkowa:
1.
2.
3.
4.

F. Copleston, Historia filozofii, Warszawa 2004-2007, t. 1-11.
Powszechna Encyklopedia Filozofii. Lublin 2000-2009, t. 1-10.
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Kęty 2004.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, wiele wydań, t. 1-3.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z elementami dyskusji
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.

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:
Student oceniany jest na podstawie:
- pracy pisemnej na temat wskazany przez koordynatora przedmiotu (20% oceny końcowej),
- kolokwium (80% oceny końcowej).
Punktowy zakres ocen z kolokwium:
Przedział
0 – 5,0 5,1 – 6,0 6,1 – 7,0
punktów
Ocena

2,0

3,0

3,5

7,1 – 8,0

8,1 – 9,0

9,1 – 10,0

4,0

4,5

5,0

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 opracowanie projektu;
- 20 h przygotowanie do kolokwium.

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 18 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- 15 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury;
- 5 h opracowanie projektu;
- 32 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: Najnowsza historia powszechna
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Contemporary common history

Język polski

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

Administracja
Logistyka
Zarządzanie

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

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

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Arkadiusz Zawadzki
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Arkadiusz Zawadzki

Założenia i cele przedmiotu:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
najważniejszymi
procesami
historycznymi
oraz
wydarzeniami politycznymi i militarnymi w XX. oraz na
początku XXI. wieku Podczas wykładu studenci uzyskają
wiedzę o zjawiskach społecznych i gospodarczych
kształtujących dzieje Europy i świata w XX. i XXI. w.
Efekty uczenia się

Symbol
efektu

W_01
W_02
W_03

U_01
U_02

K_01

WIEDZA
Student:
posiada wiedzę na temat historii powszechnej XX-XXI wieku w ujęciu
chronologicznym i problemowym,
Ma wiedzę na temat relacji i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi
wydarzeniami,
posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł
historycznych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje teksty źródłowe,
umie przeprowadzić krytyczną analizę źródeł historycznych i zinterpretować je
stosując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu
historyka.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w popularyzacji wiedzy
historycznej.

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

P7S_WG
P7S_WK
P7S_WK

P7S_UW
P7S_UW

P7S_KR

Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z zakresu historii świata w XX. oraz XXI. wieku.
Treści modułu kształcenia:
1. Geneza i przebieg I wojny światowej
2. Rezultaty I wojny światowej - traktaty pokojowe z państwami pokonanymi
3. Europa w okresie międzywojennym – narodziny totalitaryzmu.
4. Sytuacja międzynarodowa przed wybuchem II wojny światowej i jej geneza.
5. Przebieg i skutki II wojny światowej.
6 . Konferencje Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.
7. Świat w obliczu zimnej wojny i podziału dwubiegunowego świata.
8. Procesy dekolonizacyjne po II wojnie światowej.
9. Kryzys 1956 roku i jego wpływ na bezpieczeństwo światowe i sytuację w Europie.
10. Kwestia niemiecka po II wojnie światowej
11. Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej.
12. Konflikty wojenne w Korei oraz w Wietnamie
13. Sytuacja na Bliskim Wschodzie po 1945 r. Konflikty izraelsko-arabskie, wojny w Zatoce Perskiej.
14.Upadek bloku wschodniego, transformacja polityczna i ekonomiczna w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej.
15. Świat w ostatniej dekadzie XX w. i pierwszej XXI w.: globalizacja, terroryzm, problemy demograficzne.
Literatura podstawowa:
1. A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003.
2. J. Krasuski, Historia polityczna Europy Zachodniej 1945-2002, Poznań 2005.
3. W. Roszkowski, Półwiecze. Historia świata po 1945 roku, Warszawa 2010.
Literatura dodatkowa:
1. H. Bartoszewicz, Polityka Związku Sowieckiego wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach
1944 - 1948, Warszawa 1998.
2. L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz Paweł, Historia Rosji, Wrocław, Warszawa 2005.
3. A. Beevor, Druga wojna światowa, Kraków 2013.
4. A. Bullok, Hitler – Stalin. Żywoty równoległe, t. I, II, Warszawa 1994.
5. Z. Brzeziński, Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Paryż 1991.
6. A. Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914-1918, Kraków 2014.
7.M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia ZSRR od 1917 do 1985 roku, Warszawa 1990.
8. J. Kłoczowski (red.), Historia Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.
9. A. Mączak (red.), Historia Europy, Warszawa - Wrocław 2000.
10. J. Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław 2004.
11. A. Czubiński (red.), Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy XIX i XX wieku, Poznań 1995.
12. J. Serczyk, Podzielone Niemcy. Przegląd dziejów niemieckich od kapitulacji III Rzeszy do
zjednoczenia obu państw niemieckich, Toruń 1993.
13. A. Wolf-Powęska, Oswojona rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie demokratyzacji,
Poznań 1998.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z elementami konwersatorium, prezentacje multimedialne, praca z tekstem źródłowym, dyskusja
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 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 ustnego:
91 – 100% – bdb
89 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
0 – 50% – ndst
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.
Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

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

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Międzykulturowość a współczesne kino migracje i transformacje

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

Interculturals and present movie - migrations and transformations

język polski

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

Administracja
Logistyka
Zarządzanie

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia :

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia :

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I
2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Artur Jacek Jędrzejewicz

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Artur Jacek Jędrzejewicz

Założenia i cele przedmiotu:

1. Przekazanie wiedzy o oddziaływaniu mediów na
przebieg zmian cywilizacyjnych oraz wiedzy z
zakresu procesów kulturotwórczych mediów
2. Nabycie przekonania o roli mediów w komunikacji
międzykulturowej
3. Nabycie umiejętności identyfikowania w dziełach
filmowych ikonosferycznych komunikatów
międzykulturowych.
Nabycie przekonania o roli mediów w komunikacji
międzykulturowej
Efekty uczenia się

Symbol
efektu

W_01
W_02
W_03
W_04
W_05

WIEDZA
Student:
ma wiedzę o istocie, funkcjach i roli mediów w naukach
humanistycznych,
ma wiedzę o tekście i dyskursie, szczególnie o tekście artystycznym
oraz jego interpretacjach,
ma wiedzę z zakresu kultury wysokiej oraz jej wpływu na procesy
cywilizacyjne,
dysponuje wieloaspektową wiedzą kulturoznawczą (w zakresie
procesów kulturotwórczych mediów),
ma wiedzę o powiązaniach mediów i dyscyplin takich jak:
europeistyka, sztuki wizualne, inne wybrane.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:

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

P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
H1A_W05

U_01
U_02
U_03
U_04

K_01
K_02

posiada umiejętność rozumienia kulturotwórczej roli mediów w
aspekcie kina,
rozpoznaje aspekty ochrony prawa autorskiego w mediach i konteksty
etyczne,
posiada orientację w kulturze medialnej judeochrześcijańskiego kręgu
kulturowego oraz dialogu z innymi kulturami,
umie rozpoznawać komunikaty ikonosfery audiowizualnej oraz orientuje
się w procesach rozwojowych artystycznego kina europejskiego
(autorzy kina).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
potrafi integrować konteksty kina w komunikacji międzykulturowej,
rozumie współczesne media w kontekście wielokulturowych przemian.

Forma i typy zajęć:

P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW

P7S_KK
P7S_KK

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
1. Umiejętność rozpoznawania mechanizmów medialnych w kontekście międzykulturowym
2. Wgląd w mechanizmy współczesnej kultury filmowej i nowych mediów

Treści modułu kształcenia:
1. Nowe kino Niemiec i Francji (dialog między kulturami czy szok kulturowy?):
- Yella (Yella), scen. i reż. Christian Petzold, prod., Niemcy 2007,
- Ukryte (Caché), scen. i reż., Michael Haneke, prod. Austria, Francja, Niemcy 2005,
- Wina Woltera, (A faute á Voltaire), scen. i reż. A. Kechiche, prod. Francja 2000,
- Głową w mur, (Gegen die Wand), scen. i reż. F. Akin, prod. Niemcy, Turcja 2004,
- Kadisz dla przyjaciela (Kaddisch für einen Freund), scen. i reż. Leo Khasin, Niemcy 2012.
2. Nowe kino twórców z krajów Islamskich oraz kultur orientu:
- Rozstanie (A separation) reż. i scen., Asghar Farhadi, prod. Iran 2011,
- Miód (Bal), reż. i scen. Semih Kaplanoglu, prod. Turcja 2012,
- Omar (Omar) reż. i scen., Hany Abu-Asad prod. Palestyna 2013.
3. Skandynawia po Bergmanie:
- Aberdeen (Aberdeen), scen. i reż., Hans Petter Moland, prod. Szwecja, W. Brytania, Norwegia 2000,
- Bracia (Broedre), scen. i reż. Susanne Bier, prod. Dania, 2006,
- W lepszym świecie (Haevnen) , scen. i reż. Susanne Bier, prod. Dania, Szwecja 2011.
4. Ameryka: USA i "inni":
- Schmidt (Schmidt), reż. Alexander Payne, prod. USA, 2002,
- Kraina szczęścia (The beautiful country), reż., Hans Petter Moland, prod. USA, Norewgia 2004,
- Ciche światło (Stellet licht), scen. i reż. Carlos Reygadas, prod. Francja, Holandia, Meksyk, 2007
- Madeinusa (Madeinusa) reż Caludia Sosa, prod. Peru 2005.
5. Polscy filmowcy i kino międzykulturowe:
- Lato miłości (My Summer of love), scen. i reż. Paul Pawlikowski, W. Brytania 2004, (adaptacja powieści
Helen Cross o tym samym tytule),
- Nothing personal (Nic osobistego), scen. i reż. Urszula Antoniak, Holandia, Irlandia 2009.
6. Azja i Chiny - życie poza ekonomicznym sukcesem:
- Martwa natura (Sanxia haoren), scen. i reż. Jia Zhang Ke, prod. Chiny, Hongkong 2006,
- 24 City (Er shi si cheng ji), scen. i reż. Jia Zhang Ke, prod. Chiny, Hongkong, Japonia 2008,
- Pieta (Pieta),scen. i reż., Kim Ki-duk, prod. Korea 2012.
Literatura podstawowa:

1. Arystoteles (przeł. H. Podbielski), Etyka Wielka. Poetyka, Warszawa 2010.
2. P. Brunette, Contemporary film directors: Michael Haneke., Chicago/USA 2010.
3. T. Jefferson, Unraveling French Cinema: from L’Attalante to Caché, London 2010.
4. L. Manovich (przeł. P. Cypryański), Języki nowych mediów, Warszawa 2011.
5. K. Kieślowski, K. Piesiewicz, Trzy kolory: Czerwony, scenariusz filmu fabularnego, Film na Świecie, Nr
3/4, (388/389), 1992, s. 78-118
6. S. Field, R. Rilla (przekł. W. Wartenstein, B. Pankau), Pisanie scenariusza filmowego, Warszawa 1998.
7. J. Płażewski, Język filmu, Warszawa 2005.
8. M. Karpiński, Scenariusz: Niedoskonałe odbicie filmu, Kraków 2004.
Literatura dodatkowa:
1. D. Bordwell, K. Thompson, Minding Movies: Observations on the Art, Craft, and Business of Filmmaking,
2011.
2. D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Psychologia wpływu mediów – Wybrane teorie, metody, badania, Kraków
2007.
3. J. Toeplitz, Historia sztuki filmowej, tom I-VI, Warszawa 1990.
4. J. Sozański, Własność przemysłowa i intelektualna w Unii Europejskiej, Warszawa - Poznań 2005.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład wspomagany technikami multimedialnymi; wykład z elementami dyskusji; praca własna studenta:
biblioteka, czytelnia, dostęp do filmowych portali internetowych (Imdb, Filmweb).
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności następuje w trakcie kolokwium
pisemnego 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% – ndst.
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:
- 12 h studiowanie wskazanych fragmentów literatury;
- 15 h oglądanie wskazanych tytułów filmowych;
- 10 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;
- 15 h oglądanie wskazanych tytułów filmowych;
- 10 h przygotowanie do kolokwium.

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Międzykulturowość a współczesne kino migracje i transformacje

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

Interculturals and present movie - migrations and transformations

język polski

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

Administracja
Logistyka
Zarządzanie

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia :

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia :

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I
2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Artur Jacek Jędrzejewicz

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Artur Jacek Jędrzejewicz

Założenia i cele przedmiotu:

1. Przekazanie wiedzy o oddziaływaniu mediów na
przebieg zmian cywilizacyjnych oraz wiedzy z
zakresu procesów kulturotwórczych mediów
2. Nabycie przekonania o roli mediów w komunikacji
międzykulturowej
3. Nabycie umiejętności identyfikowania w dziełach
filmowych ikonosferycznych komunikatów
międzykulturowych.
Nabycie przekonania o roli mediów w komunikacji
międzykulturowej
Efekty uczenia się

Symbol
efektu

W_01
W_02
W_03
W_04
W_05

WIEDZA
Student:
ma wiedzę o istocie, funkcjach i roli mediów w naukach
humanistycznych,
ma wiedzę o tekście i dyskursie, szczególnie o tekście artystycznym
oraz jego interpretacjach,
ma wiedzę z zakresu kultury wysokiej oraz jej wpływu na procesy
cywilizacyjne,
dysponuje wieloaspektową wiedzą kulturoznawczą (w zakresie
procesów kulturotwórczych mediów),
ma wiedzę o powiązaniach mediów i dyscyplin takich jak:
europeistyka, sztuki wizualne, inne wybrane.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:

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

P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
H1A_W05

U_01
U_02
U_03
U_04

K_01
K_02

posiada umiejętność rozumienia kulturotwórczej roli mediów w
aspekcie kina,
rozpoznaje aspekty ochrony prawa autorskiego w mediach i konteksty
etyczne,
posiada orientację w kulturze medialnej judeochrześcijańskiego kręgu
kulturowego oraz dialogu z innymi kulturami,
umie rozpoznawać komunikaty ikonosfery audiowizualnej oraz orientuje
się w procesach rozwojowych artystycznego kina europejskiego
(autorzy kina).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
potrafi integrować konteksty kina w komunikacji międzykulturowej,
rozumie współczesne media w kontekście wielokulturowych przemian.

Forma i typy zajęć:

P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW

P7S_KK
P7S_KK

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
1. Umiejętność rozpoznawania mechanizmów medialnych w kontekście międzykulturowym
2. Wgląd w mechanizmy współczesnej kultury filmowej i nowych mediów
Treści modułu kształcenia:
1. Nowe kino Niemiec i Francji (dialog między kulturami czy szok kulturowy?):
- Yella (Yella), scen. i reż. Christian Petzold, prod., Niemcy 2007,
- Ukryte (Caché), scen. i reż., Michael Haneke, prod. Austria, Francja, Niemcy 2005,
- Wina Woltera, (A faute á Voltaire), scen. i reż. A. Kechiche, prod. Francja 2000,
- Głową w mur, (Gegen die Wand), scen. i reż. F. Akin, prod. Niemcy, Turcja 2004,
- Kadisz dla przyjaciela (Kaddisch für einen Freund), scen. i reż. Leo Khasin, Niemcy 2012.
2. Nowe kino twórców z krajów Islamskich oraz kultur orientu:
- Rozstanie (A separation) reż. i scen., Asghar Farhadi, prod. Iran 2011,
- Miód (Bal), reż. i scen. Semih Kaplanoglu, prod. Turcja 2012,
- Omar (Omar) reż. i scen., Hany Abu-Asad prod. Palestyna 2013.
3. Skandynawia po Bergmanie:
- Aberdeen (Aberdeen), scen. i reż., Hans Petter Moland, prod. Szwecja, W. Brytania, Norwegia 2000,
- Bracia (Broedre), scen. i reż. Susanne Bier, prod. Dania, 2006,
- W lepszym świecie (Haevnen) , scen. i reż. Susanne Bier, prod. Dania, Szwecja 2011.
4. Ameryka: USA i "inni":
- Schmidt (Schmidt), reż. Alexander Payne, prod. USA, 2002,
- Kraina szczęścia (The beautiful country), reż., Hans Petter Moland, prod. USA, Norewgia 2004,
- Ciche światło (Stellet licht), scen. i reż. Carlos Reygadas, prod. Francja, Holandia, Meksyk, 2007
- Madeinusa (Madeinusa) reż Caludia Sosa, prod. Peru 2005.
5. Polscy filmowcy i kino międzykulturowe:
- Lato miłości (My Summer of love), scen. i reż. Paul Pawlikowski, W. Brytania 2004, (adaptacja powieści
Helen Cross o tym samym tytule),
- Nothing personal (Nic osobistego), scen. i reż. Urszula Antoniak, Holandia, Irlandia 2009.
6. Azja i Chiny - życie poza ekonomicznym sukcesem:
- Martwa natura (Sanxia haoren), scen. i reż. Jia Zhang Ke, prod. Chiny, Hongkong 2006,
- 24 City (Er shi si cheng ji), scen. i reż. Jia Zhang Ke, prod. Chiny, Hongkong, Japonia 2008,
- Pieta (Pieta),scen. i reż., Kim Ki-duk, prod. Korea 2012.
Literatura podstawowa:

1. Arystoteles (przeł. H. Podbielski), Etyka Wielka. Poetyka, Warszawa 2010.
2. P. Brunette, Contemporary film directors: Michael Haneke., Chicago/USA 2010.
3. T. Jefferson, Unraveling French Cinema: from L’Attalante to Caché, London 2010.
4. L. Manovich (przeł. P. Cypryański), Języki nowych mediów, Warszawa 2011.
5. K. Kieślowski, K. Piesiewicz, Trzy kolory: Czerwony, scenariusz filmu fabularnego, Film na Świecie, Nr
3/4, (388/389), 1992, s. 78-118
6. S. Field, R. Rilla (przekł. W. Wartenstein, B. Pankau), Pisanie scenariusza filmowego, Warszawa 1998.
7. J. Płażewski, Język filmu, Warszawa 2005.
8. M. Karpiński, Scenariusz: Niedoskonałe odbicie filmu, Kraków 2004.
Literatura dodatkowa:
1. D. Bordwell, K. Thompson, Minding Movies: Observations on the Art, Craft, and Business of Filmmaking,
2011.
2. D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Psychologia wpływu mediów – Wybrane teorie, metody, badania, Kraków
2007.
3. J. Toeplitz, Historia sztuki filmowej, tom I-VI, Warszawa 1990.
4. J. Sozański, Własność przemysłowa i intelektualna w Unii Europejskiej, Warszawa - Poznań 2005.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład wspomagany technikami multimedialnymi; wykład z elementami dyskusji; praca własna studenta:
biblioteka, czytelnia, dostęp do filmowych portali internetowych (Imdb, Filmweb).
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności następuje w trakcie kolokwium pisemnego
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% – ndst.
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:
- 12 h studiowanie wskazanych fragmentów literatury;
- 15 h oglądanie wskazanych tytułów filmów;
- 10 h przygotowanie do kolokwium.
Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 18 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
- 27 h studiowanie wskazanych fragmentów
literatury;
- 15 h oglądanie wskazanych tytułów filmów;
- 10 h przygotowanie do kolokwium.
Łączna liczba godzin: 75
Punkty ECTS: 3

B. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego podstawowego
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Nauka o państwie

Science of State

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):

Drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

1

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Stanisław Faliński

dr hab. Stanisław Faliński
dr Łukasz Święcicki
dr Adam Raszewski
Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy dotyczącej
państwa, jego cech oraz form.
Efekty uczenia się
Symbol efektu
Student:
kierunkowego
WIEDZA

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:
Założenia i cele przedmiotu:
Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

Student wie co to jest państwo jako instytucja życia społecznego.
Zna ewolucję kształtu państwa od starożytności do dzisiaj.
Wie jak zróżnicowany jest kształt współczesnych państw.

K_W01, K_W03,
K_W02
K_W01, K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02
U_03

Potrafi wskazać cechy państwa demokratycznego
Potrafi wskazać cechy niedemokratycznych państw ( autorytarnych,
totalitarnych )
Potrafi uzasadnić wyższość państwa demokratycznego nad dyktaturą.

K_U03, K_U04
K_U03, K_U04
K_U03, K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02

Student potrafi asertywnie prezentować swoje poglądy i racje
Student potrafi działać w grupie

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza na temat polityki i prawa.
Treści modułu kształcenia:

K_K03
K_K05

1. Geneza państwa
2. Ewolucja kształtu państwa i jego funkcji
3. Ukształtowanie się społeczeństw/narodów masowych
4. Państwo narodowe i nacjonalizm
5. Zaraza totalitaryzmów i państwa totalitarne
6. Autorytaryzm
7. Istota i ewolucja demokracji
8. Demokratyczne państwo prawne i jego zasady ustrojowe
9. Wybrane koncepcje współczesnej demokracji ( F. Hayek, K. Popper, J. Rawls )
10. Społeczeństwo obywatelskie i subsydiarne państwo
11. Decentralizacja i interwencjonizm państwa
12. System polityczny demokratycznego państwa unitarnego - przykład Francji
13. System polityczny demokratycznego państwa federalnego - przykład Niemiec
14. System polityczny demokratycznego państwa regionalnego – przykład Hiszpanii
15. Państwa a Unia Europejska
Na ćwiczeniach uszczegółowienie lub rozwinięcie w/w treści, np. przedstawienie systemów
politycznych kolejnych państw europejskich lub pozaeuropejskich.
Literatura podstawowa:
1. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. Wojtaszczyk i W. Jakubowski,
Warszawa 2004 lub wydanie późniejsze.
2. Heywood A., Politologia, Warszawa 2009.
3. Żyro T., Wstęp do politologii, Warszawa 2004
4. Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki i B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007.
Literatura dodatkowa:
1. J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław 1999
2. E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych oraz elementami dyskusji ze studentami.
Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem zadań pozwalających na kształtowanie umiejętności
zastosowania wiedzy teoretycznej.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Ćwiczenia będą zaliczane na podstawie aktywności studenta na zajęciach - przygotowane wystąpienia i
prezentacje, udział dyskusjach podczas zajęć.
Weryfikacja końcowa będzie polegała na zaliczeniu i ocenieniu studenta podczas pisemnego egzaminu.
Forma i warunki zaliczenia:
Zajęcia kończyć się będą egzaminem końcowym, polegającym na udzieleniu odpowiedzi pisemnej na dwa
pytania spośród kilkudziesięciu podanych wcześniej. Ocena końcowa będzie oparta na tych
odpowiedziach oraz posiłkowo na pozytywnym wyróżnieniu najlepszych studentów na ćwiczeniach.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń
- 30 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury – 25 h;

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń,
- 20 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury – 35 h;




przygotowanie materiałów na ćwiczenia – 25 h;
przygotowanie do egzaminu - 25 h.

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6




przygotowanie materiałów na ćwiczenia – 35 h;
przygotowanie do egzaminu – 35 h

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:

Postępowanie sądowo-administracyjne

Nazwa w języku angielskim

Court-administrative proceedings

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

1

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Karol Pachnik

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Karol Pachnik

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
koncepcją sądowej kontroli administracji publicznej
oraz uregulowaniem prawnym postępowania
sądowo administracyjnego.
Efekty uczenia się
Symbol efektu
Student:
kierunkowego
WIEDZA

Student ma wiedzę na temat istoty postępowania sądowoadministracyjnego oraz na temat struktury sądownictwa administracyjnego
w Polsce
Student zna zakres właściwości sądów administracyjnych w Polsce oraz
rodzaje skarg do sądów administracyjnych
Student ma wiedzę na temat uczestników postępowania sądowoadministracyjnego, zna podstawowe instytucje prawne postępowania
sądowo-administracyjnego.

K_W05
K_W07, K_W09,
K_W01

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

U_02

Student potrafi kwalifikować różne sytuacje procesowe w postępowaniu
sądowo-administracyjnym oraz wskazywać podstawowe instytucje prawne
w tym postępowaniu, potrafi identyfikować różne problemy proceduralne
wynikające w procesie stosowania prawa w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Student potrafi sporządzić projekt podania, odwołania od decyzji
administracyjnej, tytułu wykonawczego, skargi do sądu administracyjnego
lub innego pisma procesowego występującego w postępowaniu
administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed wojewódzkim sądem
administracyjnym.

K_U02,

K_U03, K_U06,
K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student ma świadomość roli oraz złożoności procedur prawnych w

K_K03,

sprawach administracyjnych, nabywa poczucie odpowiedzialności za
wykonywanie obowiązków publicznych.
Forma i typy zajęć:

Wykład i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z zakresu administracji i prawa
Treści modułu kształcenia:
1. Model sądownictwa administracyjnego w Polsce.
2. Struktura i właściwość sądów administracyjnych
3. Zasady postępowania sądowo – administracyjnego.
4. Podmioty postępowania sądowo – administracyjnego.
5. Przebieg postępowania sądowo – administracyjnego.
6. Środki odwoławcze.
7. Postępowania szczególne.
8. Koszty postępowania sądowo – administracyjnego.
Literatura podstawowa:
T.Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska; Postępowanie sądowo-administracyjne; LexisNexis 2013.

Literatura dodatkowa:
B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat , M. Niezgódka-Medek; Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. Komentarz; Wolters Kluwer 2013 r.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład: wykład informacyjny wspomagany prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
problemowy.
Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, analiza kazusów, dyskusja, praca w grupach.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia 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 uczenia w zakresie umiejętności następuje podczas analiz konkretnych,
przykładowych sytuacyjnych prawnych tzw. casusów i dyskusji na ćwiczeniach.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń poprzez
ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję oraz pracę zespołową.
Forma i warunki zaliczenia:
Ćwiczenia – zaliczenie bez oceny, na podstawie aktywności i udziału w dyskusji problemowej oraz
przygotowania referatu.
Przedmiot kończy się egzaminem na ocenę w formie pisemnej (test jednokrotnego albo wielokrotnego
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:
1.Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 20 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
• czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych – 20 h;
• przygotowanie do zajęć – 10 h;
• przygotowanie pracy pisemnej – 8 h;
• przygotowanie do egzaminu – 12 h.
Razem 100 h
ECTS: 4

Studia niestacjonarne:
1.Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń;
- 15 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
• czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych – 15 h;
• przygotowanie do zajęć – 15 h;
• przygotowanie pracy pisemnej – 15 h;
• przygotowanie do egzaminu – 15 h.
Razem 100 h
ECTS: 4

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

System finansowania Unii Europejskiej

The financing 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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Monika Niedziółka

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Monika Niedziółka

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu
jest nabycie umiejętności
rozumienia i interpretacji podstawowych zagadnień
ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem Unii
Europejskiej.

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

U_01
U_02

Ks_01

Efekty uczenia

Symbol efektu
WIEDZA
kierunkowego
Student:
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą sposobu finansowania UE, jej dochodów
K_W11, K_W12
oraz wydatków
Zna mechanizmy, instrumenty oraz narzędzia wspierania finansowego
K_W11, K_W12
państw członkowskich UE
Ma poszerzoną wiedzę o ekonomicznych instytucjach UE oraz relacjach
K_W11, K_W12
zachodzących między nimi oraz krajami członkowskimi
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Potrafi analizować złożone procesy finansowania w UE
K_U04
Ma umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy oraz umiejętność
K_U07
krytycznej oceny zachodzących w UE procesów finansowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Dostrzega konieczność doskonalenia swojej wiedzy w związku z
dynamicznie zmieniającą się gospodarką oraz monitorowania zmian
K_K04
zachodzących w ekonomicznej rzeczywistości w Polsce i w UE

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak

Treści modułu kształcenia:
1. Podstawy prawne i zasady funkcjonowania UE pod względem ekonomicznym
2. Specyfika budżetu ogólnego UE
3. Struktura budżetu UE
4. Proces przyjmowania budżetu, wykonywanie i kontrola
5. Dochody i wydatki UE
6. Struktura i specyfika funduszy europejskich
7. Wspólna polityka rolna UE
8. Budżet UE w kolejnych perspektywach finansowych
9. Polska a budżet UE
10. Finansowanie pozabudżetowe
11. Harmonizacja podatków
Literatura podstawowa:
1. L.Oręziak, Finanse Unii Europejskiej i strefy euro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2020
2. A.Filipek, Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, Wyd.Placet, Warszawa 2015
Literatura dodatkowa:
1. R.Kasprzak, Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet na
lata 2014-2020, Wyd.Helion, Gliwice 2016
2. M.Czernielewska-Rutkowska, Budżet ogólny Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy,
Difin, Warszawa 2009
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 osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie kolokwiów pisemnych,
casów oraz 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: egzamin
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:
- 15 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń
- 20 h konsultacje.
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 egzaminu -15.

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 10 h wykładów;
- 10 h ćwiczeń;
- 10 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury – 30 h;
 przygotowanie materiałów na wykłady – 10 h;
 przygotowanie materiałów na ćwiczenia – 10 h;
 przygotowanie do egzaminu - 20 h.

Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4

Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Historia myśli ustrojowej – administracyjnej i
socjologiczno-ekonomicznej
The history of the administrative-institutional, sociological and
economical thought

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

1

Liczba punktów ECTS:

3

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

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

dr hab. Arkadiusz Indraszczyk
dr hab. Arkadiusz Indraszczyk

Celem przedmiotu jest ukazanie w rozwoju
historycznym
głównych
tendencji
zmian
ustrojowych, administracyjnych i społecznoekonomicznych, przedstawienie głównych idei i
doktryn, przybliżenie sylwetek wybranych
myślicieli. Uzyskana wiedza pozwoli studentom
zapoznać się z genezą, ewolucją , a także
doktrynalnymi uwarunkowaniami kształtowania
współczesnych
instytucji
politycznych
i
administracyjnych, stosunków społecznych i
ekonomicznych
Efekty uczenia się
Symbol efektu
Student:
kierunkowego
WIEDZA

Student ma wiedzę historyczną dotyczącą rozwoju myśli ustrojowoadministracyjnej i społeczno-ekonomicznej
Student ma wiedzę nt. genezy, ewolucji i historycznych uwarunkowań
funkcjonowania współczesnych instytucji politycznych i
administracyjnych, struktur społecznych i ekonomicznych

KW_16
KW_02

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Student potrafi odnaleźć filiacje, wskazać wpływ pewnych idei i poglądów
głoszonych w przeszłości na współczesne programy polityczne,
ekonomiczne i społeczne.

KU_01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej
pogłębiania
Student ma świadomość potrzeby krytycznej oceny zmian zachodzących

KK_01
KK_04

w społeczeństwie, działania na rzecz umacniania i rozwoju demokracji,
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego
Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna wiedza historyczna
Treści modułu kształcenia:
1. Podstawy wiedzy historycznej - kulturowe świadectwa życia gospodarczego, społecznego i
politycznego.
2. Państwo i władza w cywilizacjach Starożytnych.
3. Myśl polityczno-prawna i ustrojowa starożytnej Grecji.
4 Myśl społeczna i ustrojowa Rzymu antycznego.
5. Idee wczesnego chrześcijaństwa - Augustyn z Hippony i jego koncepcje państwa;
6. Główne tendencje myśli społecznej i ekonomicznej wieków średnich: myśl polityczno-prawna i
ekonomiczna św. Tomasza z Akwinu. Odkrycie Arystotelesa. Koncepcja rządu reprezentatywnego w
poglądach Marsyliusza z Padwy.
7. Społeczna i polityczna refleksja doby renesansu - Reformacja. Koncepcje N. Machiavellego i J. Bodina.
Przyczyny ekonomiczne renesansowych utopii. Polska myśl polityczno--ekonomiczna doby renesansu.
8. Myśl polityczno-prawna XVII wieku - podstawy nowożytności: H. Grocjusz, T. Hobbes, J. Locke.
Konstrukcja praw naturalnych.
9. Doktryna polityczna i ekonomiczna oświecenia francuskiego. Społeczne, polityczne i ekonomiczne idee
rewolucji francuskiej.
10. Myśl społeczna i polityczna dziewiętnastego wieku. Społeczne i polityczne idee konserwatyzmu. Myśl
społeczno-ekonomiczna i polityczna liberalizmu. Początki pozytywizmu i socjologii.
11. Doktryna „oświeconego absolutyzmu i „państwo policyjne" na przykładzie Prus, Austrii i Rosji.
12. Główne nurty myśli ustrojowo-politycznej i społeczno-ekonomicznej przełomu XIX i XX wieku.
Darwinizm społeczny; Liberalizm versus socjalizm, anarchizm, społeczna nauka Kościoła.
13. Społeczne i ekonomiczne implikacje rewizjonizmu i reformizmu - anarchosyndykalizm.
14. Myśl ekonomiczna w czasach „wielkiego kryzysu"; Solidarystyczna teoria społeczeństwa i państwa.
Rasizm i nacjonalizm.
15. Demokracja, autorytaryzm i totalitaryzm w okresie międzywojennym. Leninizm, stalinizm i tzw.
socjalizm realny
16. Ideologia państwa dobrobytu Europejska myśl chrześcijańskiej demokracji. Dekolonizacja Odradzanie się życia społeczno- polityczno - ekonomicznego w państwach „trzeciego świata”.
17. Główne nurty współczesnej myśli ustrojowo-administracyjnej i społeczno-ekonomicznej. Ewoluowanie
XX- wiecznego liberalizmu i konserwatyzmu. Perspektywy liberalizmu i socjaldemokracji. Model
dalekowschodni i skandynawski
Literatura podstawowa:
I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
B. Baczko, Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, wyd. PWN, Warszawa, 1994
M. Dobry, Socjologia kryzysów politycznych, wyd. PWN, Warszawa, 1995
J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski, Socjologia gospodarki, wyd. Difin, Warszawa, 2012,
(wyd. 2)
M. Godelier, Idee i materia: myśl gospodarka społeczeństwo, WYD UJ, Kraków, 2012
J. Justyński, I. Justyńska, Historia myśli socjologiczno - ekonomicznej. Wolters Kluwer, Warszawa 2012
M. Król, Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po czasy współczesne. Wyd. Arche, Gdańsk 1998
K. Raworth, Ekonomia obwarzanka. Siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku, Wyd. Krytyki
politycznej, 2021
Literatura dodatkowa:
J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998
D., Barmey, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Fronia, wyd. Sic! Warszawa, , 2008

Z. Bauman, M. Timm, Socjologia, wyd. ZYSK i sp. Poznań 2004 i wydania późn.
P. L Berger, Zaproszenie do socjologii, wyd. PWN, Warszawa, 2007
P. L Berger, Th. Luckmann. Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa, 1982, wyd. 3 PWN,
Warszawa 2010
É. Durkheim, Zasady metody socjologicznej wyd. PWN, Warszawa, 2011
Ted. C. Lewellen, Antropologia polityczna. Wprowadzenie, wyd. UJ, Kraków 2010
M. Weber, Racjonalność. Władza. Odczarowanie Wyd. Poznańskie Poznań, 2011
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, elementy konwersatorium, pisemne opracowanie
przez studentów wybranego zagadnienia
Sposoby weryfikacji efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia:
Wiedza
Zaliczenie ustne, a w przypadku pracy zdalnej test jednokrotnego wyboru.
Umiejętności
Rozmowa ze studentami podczas zajęć oraz oceniania
Kompetencje społeczne
Rozmowa ze studentem podczas zajęć oraz oceniania
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.
Zaliczenie ustne, a w przypadku pracy zdalnej test jednokrotnego wyboru. Punkty przeliczane na ocenę
wg Regulaminu Studiów
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Punkty ECTS 3
1. Godziny kontaktowe (40 godz.):
- udział w wykładzie – 30 godz.
- konsultacje – 10 godz.
2. Praca własna studenta (35 godz):
- przygotowanie się do zajęć – 5 godz
- przygotowanie się do egzaminu – 15 godz.
- czytanie zaleconej literatury- 15 godz
Razem 75 godz.

Studia niestacjonarne
Punkty ECTS 3
1. Godziny kontaktowe (25 godz.):
- udział w wykładzie – 15 godz.
- konsultacje – 10 godz.
2. Praca własna studenta (50 godz):
- przygotowanie się do zajęć – 10 godz
- przygotowanie się do egzaminu – 25 godz
- czytanie zaleconej literatury- 15 godz
Razem 75 godz.

C. Moduły kształcenia kierunkowego

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

Socjologia administracji

Sociology of 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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Pierwszy

1

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Adam Bobryk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Adam Bobryk

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu

Celem głównym jest przekazanie podstawowej wiedzy
objaśniającej społeczne uwarunkowania działalności
administracji publicznej jako wyodrębnionej organizacji
sfery życia (politycznej i gospodarczej).

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student ma poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz
rodzajach więzi społecznych.

K_W01

W_02

Student ma pogłębioną wiedzę o zasadach i instytucjach ustroju politycznego
państwa oraz uwarunkowaniach historycznych i kulturowych.

K_W02

W_03

Student zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki opisu struktur
społecznych i zmian w nich zachodzących.

K_W07

W_04

Student ma pogłębioną wiedzę o relacjach i więzi pomiędzy osobami w
administracji publicznej.

K_W08

Student ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji
administracji publicznej oraz więziach prawnych i organizacyjnych.

W_05

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

K_W15

Symbol efektu
kierunkowego

U_01

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne
oddziałujące na administrację i prawo oraz wzajemne relacje między zjawiskami
społecznymi.

K_U01

U_02

Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych,
rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w
obszarze administracji i prawa z zastosowaniem wybranej metody badawczej z
zakresu socjologii, nauk związanych z administracją i prawem.

K_U09

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K_01

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

K_K02

K_02

Student ma świadomość potrzeby krytycznej oceny zmian zachodzących w
strukturach i instytucjach społecznych i doskonalenia swojej wiedzy i
umiejętności z zakresu różnych dziedzin oraz dyscyplin.

K_K04

Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowe informacje z zakresu socjologii, funkcjonowania społeczeństwa, instytucji publicznych, organizacji i
zarządzania.
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Socjologia jako nauka o społeczeństwie
Socjologia administracji jako subdyscyplina socjologii.
Socjologia administracji a socjologia organizacji i socjologia prawa.
Prawo i jego społeczna percepcja.
Kultura prawna.
Jurydyzacja życia a efektywność stanowionego prawa.
Koncepcja typu idealnego biurokracji Maxa Webera.
Biurokracja a jej społeczne postrzeganie.
Społeczeństwo obywatelskie.
Opinia społeczna a administracja.
Kontrola społeczna w aspekcie funkcjonowania administracji.
Informacja w administracji publicznej.
Rynek medialny a administracja.

14.
15.
16.
17.
18.

Kultura organizacyjna w administracji.
Administracja publiczna wobec wielokulturowości.
Zmiana społeczna i konflikt społeczny.
Ryzyko a zachowania ryzykowne.
.Przejawy patologii w administracji.

Literatura podstawowa:
1. .P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
2. R. Gawłowski, Między współpracą a przetargiem i rywalizacją. Relacje rządowo-samorządowe w
systemie administracji publicznej, Warszawa 2019.
3. Socjologia administracji in statu nascendi, red. K. Motyka, R. Stec, Warszawa 2013.
Literatura dodatkowa:
1. M. Kowalczyk, Cyfrowe państwo. Uwarunkowania i perspektywy, Warszawa 2019.
2. Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, red. B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J.
Sługocki, Warszawa 2020.
3. K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Warszawa 2012.
4. A. Sobczyk, RODO. Rozproszona władza publiczna, Kraków 2019.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Metoda wykładu konwersacyjnego z wykorzystaniem środków multimedialnych.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Wiedza:


W_01 – weryfikacja efektu w trakcie oceny aktywności podczas zajęć oraz zaliczenia;



W_02 – weryfikacja efektu w trakcie oceny aktywności podczas zajęć oraz zaliczenia;



W_03 – weryfikacja efektu w trakcie oceny aktywności podczas zajęć oraz zaliczenia;



W_04 – weryfikacja efektu w trakcie oceny aktywności podczas zajęć oraz zaliczenia;



W_05 – weryfikacja efektu w trakcie oceny aktywności podczas zajęć oraz zaliczenia.

Umiejętności:


U_01 – weryfikacja efektu w trakcie oceny aktywności podczas zajęć, zaliczenia oraz w postaci eseju;



U_02 – weryfikacja efektu w trakcie oceny aktywności podczas zajęć, zaliczenia oraz eseju.

Kompetencje społeczne:
K_01 – weryfikacja efektu w trakcie oceny aktywności podczas zajęć;
K_02 – weryfikacja efektu w trakcie oceny aktywności podczas zajęć oraz zaliczenia;
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci uzyskują ocenę na podstawie zaliczenia pisemnego. Brana jest również pod uwagę praca w ciągu całego

semestru: aktywność w trakcie zajęć, napisanie eseju.
Pod uwagę przy końcowej ocenie brane są następujące elementy: zaliczenie pisemne – maksymalnie 8 pkt; szczególna
aktywność na zajęciach – 1 pkt.; esej – maksymalnie 1 pkt.
Obowiązuje następująca skala ocen:
0 – 4,0 pkt. – ocena ndst.
4,5 – 5,0 pkt. – ocena dst
5,5 – 6,0 pkt. - ocena dst +
6,5 – 7,0 pkt. – ocena db
7,5 – 8,0 pkt. – ocena db +
Od 8,5 – ocena bdb
Spełnienie wszystkich warunków pozwala na uzyskanie pozytywnej oceny.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

30

Konsultacje

0,5

Studiowanie literatury

16

Napisanie eseju

7

Przygotowanie do egzaminu

21,5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

18

Konsultacje

0,5

Studiowanie literatury

16

Napisanie eseju

7

Przygotowanie do egzaminu

33,5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

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

Współczesność i perspektywy administracji
publicznej

Contemporary times and perspectives of public
administration

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:

Administracja

Jednostka realizująca: Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Obowiązkowy
Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Drugiego stopnia

Rok studiów: I
Semestr: 1
Liczba punktów ECTS:

4

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

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
Symbol
efektu
U_01

U_02
Symbol

dr Agnieszka Dybowska
dr hab. Jerzy Kolarzowski,
dr Przemysław Czernicki, dr Agnieszka
Dybowska, mgr Patryk Patoleta
Celem przedmiotu jest zrozumienie
zachodzących w administracji
publicznej zmian oraz ich konsekwencji
dla sprawnego i skutecznego
zarządzania administracją publiczną.

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

Ma zaawansowaną wiedzę na temat dotychczasowych
K_W05, K_W09
zmian w administracji publicznej.
Ma wiedzę o zmianach zachodzących w administracji i ich
K_W09
konsekwencjach.
Ma wiedzę o zagrożeniach w zarządzaniu strukturami
K_W09
administracji publicznej.
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego

Potrafi prognozować procesy i zjawiska z wykorzystaniem
standardowych metod i narzędzi nauk o polityce i
K_U05
administracji
Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych
problemów i wskazuje w tym zakresie odpowiednie
K_U03, K_U04
rozwiązania.
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu

efektu

kierunkowego
Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności dla myślenia i
działania praktycznego.

K_02

Forma i typy zajęć:

K_K05

Wykład, ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak.
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Podstawowe kierunki przemian regulacji prawnej administracji publicznej
Reformy administracji publicznej
Współczesne zagrożenia administracji publicznej
Administracja polska wobec globalizacji i europeizacji
Niestabilność w świecie współczesnym. Zagrożenia kryzysowe i ich
rozpoznawanie.
6. Niestabilność ekonomiczna i niestabilność uwarunkowań politycznych.
7. Strategie i patologie działania politycznego
Literatura podstawowa:
1. D.Sześciło (red.), Administracja i zarządzanie publiczne,
http://rszarf.ips.uw.edu.pl/apub/podrecznik.pdf
2. M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka (red.)Administracja publiczna wobec wyzwań i
oczekiwań społecznych,
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/71587/Administracja_publiczna_wobec_wyzw
an_i_oczekiwan_spolecznych.pdf
Literatura dodatkowa:
1.

2.
3.

J. Blicharz, L. Zacharko, Globalizm a personalizm wobec administracji publicznej,
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/97056/PDF/Globalizm_a_personalizm_w
obec_administracji_publicznej.pdf
S.Fundowicz, K.Filipiak, P.Śwital, Administracja publiczna wobec wyzwań
współczesności, file:///C:/Users/Monika/Downloads/abc3.pdf
M. Kasiński, Współczesne problemy rozwoju administracji publicznej w
Polsce,http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2011/2011_01_kasinski_21
5_226.pdf

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem zadań, ćwiczeń, przykładów dobrych praktyk
pozwalających na kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest poprzez
przygotowanie pracy pisemnej sprawdzającej nie tylko stopień opanowania przez studentów
materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury ale również zrozumienie
omawianych zagadnień i sposobów wcielania ich do praktyki administracyjnej.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje poprzez rozwiązywanie ćwiczeń,
testów oraz analiza studium przypadku na ćwiczeniach.

Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie
ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowania w
grupie ćwiczeniowej.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: praca pisemna obejmująca tematykę wykładów i ćwiczeń
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, aktywność przeliczana na ocenę.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konsultacje

20

Czytanie zadanych wybranych fragmentów literatury 20
Przygotowanie pracy zaliczeniowej

20

Przygotowanie do egzaminu

30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

15

Ćwiczenia

10

Konsultacje

5

Czytanie zadanych wybranych fragmentów literatury 20
Przygotowanie pracy zaliczeniowej

30

Przygotowanie do egzaminu

40

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

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

Ekonomia sektora publicznego

Economy of public sector

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Monika Niedziółka

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Monika Niedziółka

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie pogłębionej wiedzy
dotyczącej
zagadnień
ekonomicznych
oraz
procesów zachodzących w gospodarce publicznej

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

U_01
U_02

Ks_01

Efekty uczenia

Symbol efektu
WIEDZA
kierunkowego
Student:
zna główne pojęcia związane z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania
K_W04, K_W05
sektora publicznego
ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach sektora publicznego
K_W07, K_W04
odpowiedzialnych za gospodarkę
ma pogłębioną wiedzę o więziach ekonomicznych sektora publicznego
K_W04, K_W05,
K_W07
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
potrafi określić następstwa różnych wyborów ekonomicznych w sektorze
K_U04
publicznym
potrafi prawidłowo wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu i
analizowania przyczyn i przebiegu różnych procesów ekonomicznoK_U07
społecznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
ma świadomość konieczności doskonalenia swojej wiedzy w związku ze
K_K04
zmiennością uwarunkowań i rozwiązań w sektorze publicznym

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wiedza ekonomiczna na poziomie studiów pierwszego stopnia
Treści modułu kształcenia:

1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii
2. Rola państwa w gospodarce
3. Efektywność rynku
4. Dobra publiczne i dobra prywatne
5. Efekty zewnętrzne
6. Zawodność rynku
7. Wybór publiczny
8. Dochody publiczne
9. Podatki a efektywność ekonomiczna
10. Optymalne opodatkowanie
11. Struktura wydatków publicznych
Literatura podstawowa:
1. J.E.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2015
2. M.Brol, Zarys ekonomii sektora publicznego, Wyd. UE we Wrocławiu, 2010
Literatura dodatkowa:
1. M.Garbicz, Z.Staniek, Mikroekonomia, Problemy zawodności rynku, Wyd. Wyższej szkoły
Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2009
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 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: egzamin
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 testu końcowego. Wówczas na
ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik testu oraz w
50% - ogólną ocenę z ćwiczeń.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń
- 20 h konsultacje.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury -15 h;
 przygotowanie materiałów na wykłady -10 h;
 przygotowanie materiałów na ćwiczenia -15 h;
 przygotowanie do egzaminu -10.

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

System ochrony prawnej w Unii Europejskiej

The judicial system in 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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

1

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Agata Opalska-Kasprzak

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Agata Opalska-Kasprzak

Założenia i cele przedmiotu:

Założeniem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu
systemu ochrony prawnej w Unii Europejskiej, podstaw
prawnych, zasad i metod działania.
Celem szczegółowym przedmiotu jest:
-nabycie przez studentów umiejętności z zakresu
analizy organów ochrony prawnej Unii Europejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem instytucji Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
-analiza rodzajów postępowań toczących się przed
instytucjami ochrony prawnej w UE.
-znajomość najważniejszych orzeczeń TS

Symbol
efektu
W_01

W_02

W_03
Symbol
efektu
U_01

Efekt uczenia się: WIEDZA
Student zna terminologię z zakresu systemu ochrony prawnej Unii
Europejskiej
Student ma wiedzę o podstawowych instytucjach ochrony prawnej Unii
Europejskiej takich jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o
podstawach prawnych funkcjonowania systemu ochrony prawnej Unii
Europejskiej
Student zna w sposób pogłębiony struktury, instytucje, więzi i relacje w
administracji UE
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi interpretować i stosować podstawowe regulacje prawne z

Symbol efektu
kierunkowego
KW_11, K_W12

KW_11, K_W12

KW_11, K_W12
Symbol efektu
kierunkowego
KU_02

zakresu ochrony prawnej w Unii Europejskiej
Symbol
efektu
K_01

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

Student potrafi określić priorytety w realizacji celów i zadań instytucji UE w
KK_01
zakresie ochrony prawnej

Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych zagadnień ze źródeł prawa i instytucji Unii Europejskiej
Treści modułu kształcenia:
















Historia i rozwój sądownictwa w UE,
Podstawowe cechy wyróżniające TSUE spośród innych sądów międzynarodowych,
Struktura TSUE po zmianach wprowadzonych Traktatem z Lizbony,
Pozycja prawna sędziego TSUE i rzecznika generalnego,
Organizacja TSUE: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd, Sąd do spraw Służby Publicznej,
Podstawowe zasady postępowania przed TSUE (faza pisemna, faza ustna, procedura postępowania
prejudycjalnego, postępowanie dotyczące zapadłych orzeczeń),
Statut TSUE,
Źródła prawa UE
Postępowanie przeciwko państwom o naruszenie obowiązków członkowskich,
Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa UE,
Skarga na bezczynność organu UE,
Skarga dotycząca odpowiedzialności odszkodowawczej UE,
Pytanie prejudycjalne,
Odwołanie od wyroku Sądu do Trybunału,
Tworzenie ogólnych zasad prawa przez TSUE.

Literatura podstawowa:
1. J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, (t. 1 i t. 2), wyd. Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa
2010.
2. A. Wyrozumska (red.), System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, wyd. Instytut Wydawniczy Euro
Prawo, Warszawa 2010.
Literatura dodatkowa:
1. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków
prawa, zarządzania i administracji, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie wiedzy: sprawdzian pisemny; student odpowiada na trzy otwarte
pytania.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: ocena frekwencji i postawy
studenta (udział w dyskusjach, prezentowanie własnych spostrzeżeń i refleksji) na zajęciach.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład – zaliczenie z oceną
Podstawą zaliczenia jest frekwencja oraz opanowanie co najmniej w stopniu dostatecznym przypisanych
modułowi umiejętności i kompetencji społecznych.
Sposób oceniania sprawdzianu:

Pełna odpowiedź na:
3 pytania ocena bdb
2 pytania ocena db
1,5 pytania ocena dst
Poniżej ocena 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 wyższym niż
dostateczny (plusy stawiane na wykładach).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

15

Konsultacje

22,5

Praca własna studenta

37,5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

10

Konsultacje

12,5

Praca własna studenta

52,5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

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

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Social policy and social security system

Język polski

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

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

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

Obowiązkowy
drugiego stopnia

I
2

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Anna Owczarczyk
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:
Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
W_04

W_05

Dr Anna Owczarczyk

Nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej systemu
ubezpieczeń społecznych obowiązującego w Polsce oraz
umiejętności
interpretowania
przepisów
i
ich
praktycznego wykorzystania.
Efekty uczenia się
Symbol efektu
Student:
kierunkowego
WIEDZA

Ma pogłębioną wiedzę o zasadach i instytucjach systemu
ubezpieczeń społecznych oraz uwarunkowaniach historycznych i
społecznych warunkujących rozwój tego systemu.
Ma poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz
rodzajach więzi społecznych.
Ma poszerzoną wiedzę o celach, instytucjach, metodach i
interesariuszach polityki publicznej.
Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji
administracji publicznej oraz więziach prawnych i organizacyjnych w
sferze polityki społecznej i systemie ubezpieczeń społecznych.
Ma pogłębioną wiedzę o strukturze, instytucjach i relacjach w
zabezpieczeniu społecznym.

K_W 02
K_W 03
K_W 06
K_W 09

K_W 10

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz
gospodarcze oddziałujące na politykę społeczną oraz system
ubezpieczeń społecznych.
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_U02
K_U11

Ks_01

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.

Forma i typy zajęć:

K_K04

wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu administracji oraz prawa pracy
Treści modułu kształcenia:
Wprowadzenie do polityki społecznej
Wybrane modele polityki społecznej
Instrumenty polityki społecznej
Organizacja polityki społecznej
Problemy społeczne: ubóstwo, marginalność, przemiany ludnościowe, migracje, problemy
mieszkaniowe, edukacji
6. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ubezpieczeń społecznych
7. Rodzaje świadczeń: świadczenia emerytalne i rentowe
8. Rodzaje świadczeń: świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa
9. Rodzaje świadczeń: świadczenia wypadkowe
10. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczenia zdrowotnego
11. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce
12. Instytucje systemu ubezpieczeń społecznych
1.
2.
3.
4.
5.

Literatura podstawowa:
1. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Jędrasik-Jankowska, Warszawa,
Wolters Kluwer, 2018.
2. Polityka społeczna, G. Firlit-fesnak, J. Męcina, PWN, 2018
3. Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce, P. Grzywna, J. Lustig, M. Mitręga, Wyd.
Uniw. Śląskiego, 2017
4. J. Kuźniar (red.), Meritum. Ubezpieczenia społeczne 2017, Warszawa, Wolters Kluwer, 2017.
5. G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa,
Wolters Kluwer, 2016.
Literatura dodatkowa:
1. B. Majkowski, M. Pigulski, Składki 2017: zmiany, dokumentacja, rozliczenia ZUS, Warszawa,
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017.
2. K. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015.
3. L. Oręziak, OFE : katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Warszawa, Instytut Wydawniczy
Książka i Prasa, 2014.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Ćwiczenia prowadzone w oparciu o analizę i rozwiązywanie problemów praktycznych życia
codziennego oraz zawodowego
Sposoby weryfikacji efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne polegające
na przedstawieniu wskazanych zagadnień.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez
ocenę systematyczności i aktywności studenta na zajęciach.
Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: egzamin pisemny
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, z uwzględnieniem aktywności oraz wyniku kolokwium lub pracy
indywidualnej studenta
Kryteria oceniania:
Mniej niż 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 (62,5 godz.):
- udział w wykładzie – 15 godz.
- udział w ćwiczeniach – 15 godz.
- konsultacje – 32,5 godz.
2. Praca własna studenta (62,5 godz.):
- przygotowanie się do zajęć – 22,5 godz.
- przygotowanie do kolokwium – 15 godz.
- przygotowanie się do egzaminu – 25 godz.

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe (37,5 godz.):
- udział w wykładzie – 10 godz.
- udział w ćwiczeniach – 10 godz.
- konsultacje – 17,5 godz.
2. Praca własna studenta (87,5 godz.):
- przygotowanie się do zajęć – 27,5 godz.
- przygotowanie do kolokwium – 25 godz.
- przygotowanie się do egzaminu – 35 godz.

Łącznie: 125 godz.
ECTS 5

Łącznie: 125 godz.
ECTS 5

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

Język polski

Nazwa w języku
angielskim

Penalfiscal law

Prawo karne skarbowe

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Karol Pachnik

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Karol Pachnik

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie studentom aktualnej i pogłębionej
wiedzy w zakresie poszczególnych treści modułu
kształcenia. Kształtowanie świadomości studentów
co do potrzeby i konieczności skutecznego i
profesjonalnego (w oparciu o przedstawiane
instrumenty prawne) wykorzystywania i
uwzględniania przyswojonej wiedzy w potencjalnym
podejmowaniu decyzji (rozstrzygnięć) w strukturach
administracji publicznej oraz w działalności
gospodarczej.

Symbol
efektu
W_01
W_02

W_03

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o zasadach i instytucjach prawa karnegoskarbowego.
Student ma pogłębiona wiedzę o regulacjach karno-prawnych (karnychskarbowych) w zakresie relacji gospodarczych.
Student posiada wiedzę o uwarunkowaniach organizacyjnych i prawnych,
wzajemnych relacjach i zasadach kooperacji pomiędzy instytucjami na
szczeblu krajowym, w obrębie wspólnoty europejskiej, a także na szczeblu
międzynarodowym w zakresie prawa karnego skarbowego

Symbol efektu
kierunkowego
K_W01, K_W07,
K_W04, K_W09,

K_W012,

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

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 prawa karnego skarbowegoi do omawianego zdarzenia,
potrafi brać udział w merytorycznej dyskusji w tematyce z zakresu
omawianego modułu, rozumie poruszaną problematykę i potrafi
formułować zasadne wnioski

K_U02, K_U04,
K_U05,

U_02

Student ma świadomość poziomu zdobytej wiedzy, pragnie ją doskonalić
dla osiągnięcia wyznaczonych kierunków

K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Ma pogłębioną świadomość swoich praw i obowiązków w relacji do
państwa i jego organów administracyjnych. Dostrzega problemy i potrafi je
umiejętnie rozwiązać wykorzystując zdobytą wiedzę.

Forma i typy zajęć:

K_K01, K_K02,
K_K05

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z zakresu administracji i prawa.
Treści modułu kształcenia:
1. Pojęcie prawa karnego skarbowego.
2. Procesowe prawo karne-skarbowe.
3. Prawo wykonawcze kk-s.
4. Prawny charakter norm prawa karnego skarbowego (Ultima actio i lex perfecta).
5. Rola i funkcje prawa karnego skarbowego.
6. Prewencja negatywna.
7. Kodyfikacje karne-skarbowe w Polsce.
8. Budowa kk-s.
9. Zasady obowiązywania kk-s.
10. Formy popełniania przestępstw karnych-skarbowych i wykroczeń karnych-skarbowych.
11. Zagadnienie odpowiedzialności w kk-s.
12. Kary i dyrektywy ich wymiaru w kk-s.
13. Środki probacyjne i zabezpieczające.
14. Część szczegółowa kk-s.
15. Zasady prawa karnego – skarbowego wykonawczego.
Literatura podstawowa:
M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Kodeks karny skarbowy, skrypt, Warszawa 2011
W. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne-skarbowe, Warszawa,
2010
Literatura dodatkowa:
J. Sawicki, Zarys prawa karnego skarbowego, Warszawa 2010
M. Melezini (red.), K. Kazimiruk, A. Sakowicz, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2010
T. Grzegorczyk, Kodeks karny-skarbowy, Komentarz, Warszawa 2009
L. Wilk, J. Zagrodni, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009
F. Prusak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2008
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia 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.
Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę w formie pisemnej (test jednokrotnego albo wielokrotnego
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 100% wpływa wynik egzaminu .
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów;
- 10 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
• czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych – 15 h;
• przygotowanie do zaliczenia – 10 h.

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 10 h wykładów;
- 5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
• czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych – 20 h;
• przygotowanie do zaliczenia – 15 h.

Razem: 50 h
Punkty ECTS: 2

Razem: 50 h
Punkty ECTS: 2

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

Warsztaty administracyjne

Administrative works hops

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

3

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

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

U_01
U_02

Ks_01
Ks_02

Dr Bartłomiej Suchodolski
Dr Bartłomiej Suchodolski
Mgr Piotr Żywiecki
Celem zajęć jest w trybie warsztatowym powiązanie
zdobywanej wiedzy teoretycznej z jej praktycznym
zastosowaniem w obszarze administracji publicznej.
Celem dodatkowym zajęć jest krzyżowe ujęcie
węzłowych problemów studiowanych na kierunku
administracja
z
perspektywy
różnych
ujęć
teoretycznych wynikające z założenia o holistycznym
charakterze zdobywanej w teorii i praktyce wiedzy.
Celem szczegółowym jest rozbudzenie świadomości
obywatelskiej studenta, zainteresowanie sprawami
lokalnymi i uświadomienie potrzeby partycypacji w
demokracji lokalnej.

Efekty uczenia

Symbol efektu
WIEDZA
kierunkowego
Student:
ma pogłębioną wiedzę o strukturze, instytucjach i relacjach panujących w
K_W02
administracji publicznej
ma pogłębioną wiedzę o poglądach na instytucje, normy i idee społecznoK_W05
polityczne i prawne
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Potrafi interpretować przepisy aktu prawnego w odniesieniu do danej
K_U02
sytuacji
Umie wykorzystywać zdobytą wiedzę, by samodzielnie proponować
K_U03; K_U04
rozwiązania konkretnego problemu
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Ma świadomość potrzeby ciągłego rozwoju, przekładania teorii na praktykę K_K04; K_K05
Umie uczestniczyć w przygotowywaniu i realizacji różnych projektów
K_K03

przewidując wielorakie skutki swoich działań
Forma i typy zajęć:

Ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa i wiedzy o społeczeństwie. Otwartość umysłu, chęć
uczenia się, poszerzania perspektyw, utrwalania zdobytej wiedzy.
Treści modułu kształcenia:
Przedmiot jest realizowany w formie warsztatów, a więc zajęć łączących cechy wykładu i ćwiczeń,
przekazywania wiedzy i stosowania jej w działaniu. Studenci pracują na zajęciach w formie wykonywanego
w domu lub na zajęciach, a przedstawianego i omawianego na zajęciach w formie wystąpienia
publicznego projektu, rozwiązywania zadań lub przygotowywania referatu/prezentacji w grupie. Praca na
zajęciach i poza nimi musi odbywać się w powiązaniu do otoczenia społecznego – zajęcia mają rozbudzić
świadomość studenta jako przyszłego pracownika administracji publicznej, obywatela państwa, członka
społeczności lokalnej, człowieka wykształconego.
Tematyka projektu/prezentacji/studium przypadku/pracy zaliczeniowej musi służyć weryfikacji efektów
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych dla kierunku studiów
administracja II stopnia w powiązaniu z efektami określonymi dla modułów specjalnościowych.
W zakresie obowiązujących modułów specjalnościowych proponuje się następujace obszary tematyczne
projektów: samorząd terytorialny (np. projekt zadania w ramach budżetu obywatelskiego dla danej JST,
projekt zmiany organizacji pracy urzędu zgodnie z najnowszymi osiągnięciami teoretycznymi), zarządzanie
publiczne (np. badania trudności realizacji polityk publicznych, dylematów etycznych pracowników
administracji publicznej – teoria plus badania empiryczne), ekonomia i gospodarka (np. identyfikacja
węzłowych problemów administracji publicznej w odniesieniu do problemów ekonomicznych, powiązanie
zagadnień z zakresu nauki o polityce i administracji, nauki prawa z problemami z zakresu nauk
ekonomicznych i o zarządzaniu) – wykorzystanie ustaleń ekonomii konstytucyjnej, teorii wyboru,
prakseologii, teorii polityk publicznych.
Przygotowanie do wykonania projektu przez studenta wymaga zaznajomienia się z poniższymi treściami (z
zakresu wiedzy i teorii) typowymi dla pracy projektowej:
 Koncepcja projektu, teorie zarządzania projektem
 Metodologia przygotowania wniosku projektowego
 Kryteria formalne oceny projektu
 Ewaluacja projektu
 Konsultacje z otoczeniem, eksperckim i społecznym
 Przygotowanie prezentacji dot. projektu.

Literatura podstawowa:
1. M. Szwabe (red.), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych.
Planowanie i realizacja, Kraków 2007.
2. A. Zybała, Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w
Polsce i innych krajach, Warszawa 2012.
3. A. Filipek, W drodze do dofinansowania. Jak napisać dobry wniosek, Warszawa 2016.
4. J. Czaputowicz (red.), Etyka w służbie publicznej. Materiały z konferencji Warszawa, 8-9 grudnia
2011 r., Warszawa 2012
5. R.K. Wysocki, Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2013.
6. A. Misiejko, Budżet obywatelski w praktyce samorządów, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
7. M. Popławski, Budżet obywatelski w Polsce. Model i lokalne rozwiązania, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2018
Literatura dodatkowa:

1.
2.
3.
4.
5.

B.Grucza, K. Ćwik (red.), Zarządzanie projektami – studia przypadków, Warszawa 2013.
W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny: krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013.
W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny: ewaluacja, Warszawa 2014.
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000.
Akty prawne dot. wybranych zagadnień.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, studium przypadku, metoda
projektu, burza mózgów, praca z tekstem źródłowym, metoda ćwiczeniowa, dyskusja
Sposoby weryfikacji efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie dyskusji nad wybranym
zagadnieniem i poprzez projekt końcowy.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę projektu końcowego.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę
systematyczności, stopnia przygotowania i aktywności w trakcie zajęć
Forma i warunki zaliczenia:
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Szczegółowe warunki zaliczenia (komponenty oceny końcowej ):




aktywność na zajęciach (max. 30% oceny końcowej)
projekt/studium przypadku/raport/praca pisemna (max. 50% oceny końcowej)
prezentacja wyników projektu/studium przypadku/raportu/pracy pisemnej (max. 20% oceny
końcowej)

Procentowy zakres ocen:
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 ćwiczenia,
- 7,5 h konsultacje.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury – 12,5 h;
 przygotowanie materiałów na zajęcia - 25 h.

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h ćwiczenia,
- 7,5 h konsultacje.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury – 22,5 h;
 przygotowanie materiałów na zajęcia - 30 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:

Prawo miejscowe

Public Business Law

Język polski

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

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obligatoryjny

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

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

4

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Dorota Strus

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Dorota Strus

Założenia i cele przedmiotu:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów
z problematyką prawa miejscowego a w
szczególności jego specyfiką w kontekście systemu
źródeł prawa powszechnie obowiązującego,
przedstawienie podstawowych zasad, podmiotów i
wymagań formalnych w zakresie uchwalania aktów
prawa miejscowego oraz wymagań dotyczących ich
promulgacji i wejścia w życie.

Symbol
efektu
W_01
W_02

U_01
U_02
U_03
U_04

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student:
Student ma wiedzę o systemie prawa powszechnie obowiązującego w
Polsce
Student ma wiedzę o podmiotach wyposażonych w kompetencje do
ustanawiania aktów prawa miejscowego
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Student potrafi prawidłowo interpretować przepisy aktów prawnych
stanowiących podstawę do tworzenia aktów prawa miejscowego
Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do
analizowania konkretnych procesów i zjawisk w administracji publicznej i
instytucjach prawnych
Student potrafi prawidłowo zastosować przepisy prawa do analizy
konkretnego przypadku w sferze aktów prawa lokalnego
Student analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów w
sferze prawa miejscowego i wskazuje w tym zakresie odpowiednie
rozwiązania
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:

Symbol efektu
kierunkowego
K_W06
K_W12

K_U02
K_U03
K_U04
K_U09

K_01

Student potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności dla myślenia i działania
w zakresie konstruowania prawa miejscowego

Forma i typy zajęć:

K_K05

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wykład powinien być realizowany po zaliczeniu przedmiotów: prawo administracyjne ustrojowe i ustrój
samorządu terytorialnego
Treści modułu kształcenia:
1. Akty prawa miejscowego na tle systemu źródeł prawa określonego w Konstytucji RP
2. Podstawa prawna stanowienia aktów prawa miejscowego
3. Rodzaje aktów prawa miejscowego
4. Podmioty wyposażone w kompetencje do stanowienia aktów prawa miejscowego
5. Procedura stanowienia aktów prawa miejscowego
6. Kontrola legalności i konstytucyjności aktów prawa miejscowego
Literatura podstawowa:
1. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2007
Literatura dodatkowa:
1. J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie pisemnego zaliczenia na ocenę
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych następuje w trakcie prezentacji
multimedialnych przygotowywanych przez studentów i aktywność studenta. Student w trakcie zajęć
otrzymuje z tego tytułu „plusy”.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie na ocenę
Procentowy zakres ocen z zaliczenia na ocenę
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 uzyskany
z zaliczenia pisemnego na ocenę, podwyższany plusami z przygotowywanych przez studenta prezentacji
multimedialnych, (w myśl zasady 1 plus – 1 ocena wyżej).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:

- 15 h wykładów;
- 22,5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
• czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych – 25 h;
• przygotowanie do zaliczenia – 12,5 h.

- 10 h wykładów;
- 12,5 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
• czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych – 30 h;
• przygotowanie do zaliczenia – 22,5 h.

Razem: 75 h
Punkty ECTS: 3

Razem: 75 h
Punkty ECTS: 3

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

Współczesna filozofia prawa i polityki

Contemporary Philosophy of Law and Politics

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Łukasz Święcicki

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Łukasz Święcicki

Założenia i cele przedmiotu:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z
zasadniczymi stanowiskami, nurtami i problemami
współczesnej filozofii prawa i polityki.
Celem szczegółowym jest uświadomienie wagi
poruszanych zagadnień, rozbudzenie zainteresowań
studenta poprzez dyskusję na temat zasadniczych
problemów, które leżą u podstaw prawno-moralnych
ustroju
politycznego
i
życia
społecznoekonomicznego

Symbol
efektu
W_01
W_02

U_01
U_02

Ks_01
Ks_02

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student:
ma pogłębioną wiedzę z zakresu filozofii prawa i polityki obejmującej
dyscyplinę nauki o polityce i administracji jak i naukę prawa
ma pogłębioną wiedzę o poglądach na instytucje, normy i idee społecznopolityczne i prawne
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
umie formułować własne opinie na temat zjawisk politycznych i prawnych
stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować
sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w celu analizy i
rozwiązywania konkretnych dylematów prawnych i politycznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
dostrzega i identyfikuje dylematy etyczne, potrafi argumentować za
wybranym stanowiskiem w debacie publicznej
ma świadomość potrzeby krytycznej oceny zmian zachodzących w
społeczeństwa, gospodarce i prawie i potrzeby doskonalenia swojej
wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin wiedzy

Symbol efektu
kierunkowego
K_W01
K_W02, K_W05

K_U04
K_U06

K_K02, K_K03
K_K04

Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa i wiedzy o społeczeństwie
Treści modułu kształcenia:










Filozofia prawa a filozofia polityki
„Odwieczne” problemy i pytania filozofii prawa i polityki
Relacje między prawem a moralnością
Koncepcje własności i wolności
Teorie państwa i prawa
Teorie praw podmiotowych
Spór pozytywizmu prawniczego z jusnatralizmem; trzecia droga i studia krytyczne nad prawem
Współczesne główne nurty filozofii polityki: liberalizm egalitarny (J. Rawls), komunitaryzm (M.
Sandel, M. Walzer, A. MacIntyre), libertarianizm (R. Nozick, M. Rothbard);
Podstawowe zagadnienia bioetyki prawniczej

Literatura podstawowa:
1. D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta (red.), Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych,
Kraków 2003
2. M. J. Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa 2013
3. H. L. A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998
4. Inne rekomendowane pozycje (artykuły, rozdziały, fragmenty)
Literatura dodatkowa:
1.
2.
3.
4.
5.

M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011
W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Kraków 1998
K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz (red.), Doktryny polityczne XIX i XX wieku, Kraków 2000
P. Bartula, Kara śmierci. Powracający dylemat, Kraków 2007
J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład audytoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja sokratejska, symulacja sytuacji etycznej,
eksperyment myślowy, praca z tekstem źródłowym,
Sposoby weryfikacji efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie wiedzy przeprowadzana jest w trakcie kolokwium pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studenta materiału wykładowego oraz wskazanych materiałów
dodatkowych.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje w trakcie kolokwium pisemnego oraz
poprzez ocenę aktywności studenta na zajęciach.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych następuje w trakcie zajęć
poprzez ocenę systematyczności studenta, stopnia opanowania zadanego materiału, ewentualnie ustnych
wypowiedzi oraz prac pisemnych.
Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady: zaliczenie z oceną. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego
kolokwium pisemnego. Kolokwium pisemne ma formę testu zawierającego pytania zamknięte lub/i otwarte.
Na prośbę studenta możliwe jest alternatywnie uzyskanie zaliczenia końcowego w formie kolokwium
ustnego lub pracy pisemnej (esej, rozbudowana recenzja wybranej pozycji z literatury tematu).
Pozytywnie oceniana będzie obecność na konsultacjach z prowadzącym zajęcia sprowadzająca się do
dyskusji na temat przeczytanych lektur.
Procentowy zakres ocen:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% – nast.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe (32,5 godz.)
- udział w zajęciach – 30 godz.
- konsultacje – 2,5 godz.
2. Praca własna studenta (32,5 godz.):
- przygotowanie się do zajęć – 10 godz.
- czytanie literatury – 10 godz.
- przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 12,5
godz.
Razem 75 godz.
Punkty ECTS – 3

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe (22,5 godz.)
- udział w zajęciach – 15 godz.
- konsultacje – 7,5 godz.
2. Praca własna studenta (52,5 godz.):
- przygotowanie się do zajęć – 15 godz.
- czytanie literatury – 20 godz.
- przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 17,5
godz.
Razem 75 godz.
Punkty ECTS – 3

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

Ekonomia behawioralna

Behavioral economics

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Bartłomiej Suchodolski
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Bartłomiej Suchodolski

Założenia i cele przedmiotu:

1. Nabycie wiedzy z zakresu behawioralnego podejścia
do podstawowych teorii, koncepcji oraz kategorii mikro
i makroekonomicznych.
2. Rozwinięcie umiejętności interpretowania zjawisk
ekonomicznych oraz rozumienia zasad działania
głównych podmiotów w systemie gospodarczym
państwa.
3. Kształtowanie pogłębionej świadomości studentów
odnośnie oddziaływania czynników ekonomicznych na
administrację i prawo.
Efekty uczenia się

Symbol
efektu
W_01
W_02

U_01
U_02
U_03
U_04

WIEDZA
Student:
Ma wiedzę dotyczącą behawioralnego podejścia do głównych teorii
i koncepcji ekonomicznych.
Ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu czynników ekonomicznych na
działalność podmiotów w gospodarce u ujęciu ekonomii behawioralnej.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu ekonomii do wyjaśniania
zjawisk oddziałujących na administrację i prawo.
Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy ekonomiczne w oparciu
o założenia ekonomii behawioralnej
Potrafi samodzielnie analizować i oceniać zachodzące procesy
ekonomiczne oraz prawidłowo diagnozować ich przyczyny.
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego
kształcenia.

Symbol efektu
kierunkowego
K_W01
K_W05
K_W04
K_W19

K_U01
K_U08
K_U04
K_U11

U_05

Ma świadomość znaczenia współdziałania i pracy w grupie oraz
konieczności przyjmowania w jej trakcie różnych ról.

K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
K_01
K_02

Potrafi aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu i realizacji projektów
z zakresu ekonomii behawioralnej oraz przewidywać możliwe skutki
proponowanych przez siebie działań
Ma
świadomość
dylematów
etyczno-moralnych
związanych
z podejmowanymi przez siebie decyzjami ekonomicznymi.

Forma i typy zajęć:

K_K03
K_K02

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z zakresu mikro i makroekonomii
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Ekonomia neoklasyczna i paradygmat homo oeconomicus.
Pojęcie ekonomii behawioralnej – ekonomia a psychologia.
Nurty ekonomii behawioralnej.
Zastosowanie metod badawczych nauk psychologicznych w ekonomii.
Racjonalność w ujęciu ekonomii behawioralnej.
a. Behawioralne aspekty decyzji ekonomicznych konsumenta.
b. Behawioralne aspekty decyzji ekonomicznych producenta.
Wybrane zjawiska makroekonomiczne w ujęciu ekonomii behawioralnej.
a. Bezrobocie.
b. Inflacja.
c. Efektywność polityki monetarnej.
d. Wzrost gospodarczy i dobrobyt.
e. Handel międzynarodowy.
f. Cykl koniunkturalny.
g. Kryzysy ekonomiczne.
h. Marginalizacja i wykluczenie społeczne.
Krytyka ekonomii behawioralnej.

Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.

R.H. Thaler, Zachowania niepoprawne, tworzenie ekonomii behawioralnej, Media Rodzina, Poznań
2018.
K. Orlik, Makroekonomia behawioralna, jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne
z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej, CeDeWu, Warszawa 2017.
A. Biela, Informacja i decyzja w ekonomii behawioralnej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011.
P. Zielonka, Punkt odniesienia. Rzecz o motywacyjnych i poznawczych inklinacjach w ekonomii
behawioralnej, CeDeWu, Warszawa 2019

Literatura dodatkowa:
1.
2.
3.

D. Ariely, Potęga irracjonalności, ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje, Smak Słowa, Sopot
2018.
T. Zaleśkiewicz, Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
L. Czerwonka, Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw, Uniwersytet
Gdański, Gdańsk 2015.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład realizowany jest metodą wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie zaliczenia pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych
pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności przeprowadzana jest w trakcie zaliczenia
pisemnego oraz w trakcie dyskusji podczas wykładów, poprzez ocenę systematyczności i aktywności
studenta oraz jego zachowań w grupie.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie dyskusji podczas
wykładów.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie z oceną
Procentowy zakres ocen:
91 - 100% - bdb
81 - 90% - db+
71 - 80% - db
61 - 70% - dst+
51 - 60% - dst
50 - 0% - nast.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
 30 h - wykłady;
 12,5 h - konsultacje;
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury - 20 h;
 przygotowanie do egzaminu – 12,5 h.

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
 15 h - wykłady;
 7,5 h - konsultacje;
2. Praca własna studenta:
 studiowanie zadanych wybranych fragmentów
literatury - 25 h;
 przygotowanie do egzaminu – 27,5 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:

Proseminarium magisterskie

Proseminar

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:

Administracja

Jednostka realizująca: Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

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

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Arkadiusz Indraszczyk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Arkadiusz Indraszczyk
dr hab. Krzysztof Prokop

Założenia i cele przedmiotu:

Warsztatowe wprowadzenie do problematyki pisania
pracy magisterskiej:
 zapoznanie z metodologią pisania pracy
magisterskiej,
 wypracowanie umiejętności gromadzenia i
analizy materiałów źródłowych zebranych na
podstawie odpowiednio dobranych metod
badawczych,
 wypracowanie umiejętności konstruowania
celów pracy i hipotez oraz opracowywania
tekstu

Symbol
efektu
W_01
W_02
Symbol
efektu
U_01
U_02
U_03

Efekt uczenia się: WIEDZA
Student posiada wiedzę na temat ochrony praw autorskich
Student posiada podstawową wiedzę na temat konstrukcji i opracowania
prac pisemnych
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi zbudować konstrukcję pracy pisemnej, sformułować
problem badawczy, cele i hipotezy
Student dokonuje doboru literatury i źródeł w celu opisania problemu
badawczego
Student potrafi konstruować odsyłacze i przypisy stosowane w pracach

Symbol efektu
kierunkowego
K_W18
K_W17
Symbol efektu
kierunkowego
K_U09
K_U03
K_U10

pisemnych
Symbol
efektu
K_01
K_02

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student ma świadomość konieczności rozwoju osobistego i zdobywania
wiedzy
Student potrafi określać priorytety w realizacji zadań oraz uczestniczyć w
realizacji projektów

Forma i typy zajęć:

Symbol efektu
kierunkowego
K_K04
K_K01, K_K03

Zajęcia ćwiczeniowe z całą grupą, indywidualne konsultacje

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu kształcenia:
1. Specyfika przygotowania prac pisemnych na kierunku administracja; istota pracy magisterskiej,
porównanie do pracy licencjackiej; ustalenie tematu pracy magisterskiej; kryteria oceny pracy
magisterskiej
2. Wyjaśnienie konieczności przestrzegania ochrony własności intelektualnej i sposobów unikania
pisania prac noszących znamiona plagiatu.
3. Metodologia pracy badawczej – wybrane zagadnienia: formułowanie celów pracy, konstruowanie tez
badawczych, podstawowe metody badawcze, najczęściej spotykane błędy metodologiczne.
4. Omówienie wymogów formalnych opracowywania pracy: zasady konstrukcji pracy, specyfika aparatu
pojęć i definicji, gromadzenie informacji naukowej, korekta językowa, konstrukcja przypisów (nie tylko
formalnych odsyłaczy), wykaz źródeł i literatury (pozycje drukowane), źródła internetowe, korzystanie
z elektronicznych baz danych.
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.

A. Pudło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2007.
R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2010.
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
Literatura uzależniona od tematyki przygotowywanej pracy zaliczeniowej

Literatura dodatkowa:
1. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów,
Warszawa 2008.
3. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony
pracy dyplomowej, Warszawa 2011
4. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?,
Warszawa 2011.
5. J. Szelka, Vademecum wykonywania opracowań naukowych, Zielona Góra 2017
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia problemowe, prezentacje, dyskusje problemowe
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie wiedzy, umiejętności następuje w trakcie zajęć poprzez ocenianie prac
przygotowywanych przez studentów oraz ich ustnych odpowiedzi.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę
systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej

Forma i warunki zaliczenia:
Proseminarium kończy się zaliczeniem z oceną
Promotor podejmuje decyzję o zaliczeniu proseminarium na podstawie aktywności studentów w trakcie
prowadzonego seminarium oraz realizacji zleconych zadań.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Ćwiczenia

15

Konsultacje

22,5

Czytanie i analizowanie literatury

30

Przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie zleconych zadań

27,5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

125

Punkty ECTS za przedmiot

5

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Ćwiczenia

15

Konsultacje

22,5

Czytanie i analizowanie literatury

30

Przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie zleconych zadań

27,5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

125

Punkty ECTS za przedmiot

5

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

Seminarium magisterskie

Seminar

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II
3, 4

Liczba punktów ECTS:

20

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

Dr hab. Stanisław Faliński
dr hab. Stanisław Faliński
dr hab. Krzysztof Prokop
dr Monika Niedziółka
dr Michał Krawczyk

1.
Doskonalenie
umiejętności
stosowania
w praktyce metodyki pisania pracy magisterskiej.
2. Wdrożenie studentów do samodzielnej pracy
badawczej.
3. Wykształcenie u studentów umiejętności
samodzielnego
wyszukiwania,
gromadzenia
i analizowania danych, konstruowania struktury
pracy
magisterskiej,
formułowania
tez
badawczych,
uszczegółowiania
wiedzy,
porządkowania i dbania o spójność treści oraz
argumentowania, generalizowania i wyciągania
logicznych wniosków.
4.
Zrozumienie
przez
studentów
pojęć
i prawidłowości ochrony praw autorskich oraz
specyfiki systemu antyplagiatowego, stosowanego
w UPH.
Efekty uczenia się
Symbol efektu
Student:
kierunkowego
WIEDZA

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu administracji i zarządzania
publicznego w wybranym obszarze badawczym.
Student posiada wiedzę w zakresie metod i narzędzi gromadzenia,
analizy i prezentacji danych.
Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania zasobami
własności intelektualnej.

K_W01
K_W06
K_W18

U_01

U_02
U_03

K_01
K_02

UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Student posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej, potrafi
wykorzystać w tym celu specjalistyczną literaturę przedmiotu oraz
sięgać do źródeł wtórnych.
Student umie krytycznie oceniać poglądy oraz analizować je w
zakresie prowadzonych badań.
Student posiada umiejętność argumentowania i obrony własnych
poglądów w zakresie tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Student krytycznie ocenia wiedzę teoretyczną wybierając treści
adekwatne do konkretnych problemów.
Student potrafi określać priorytety służące realizacji założonego prz z
siebie celu badawczego.

Forma i typy zajęć:

K_U10
K_U03
K_U04
K_U09
K_U10
K_U11

K_K04
K_K01

Zajęcia seminaryjne z całą grupą, indywidualne konsultacje

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tematyką realizowanych prac magisterskich
Treści modułu kształcenia:
Treści modułu kształcenia są uzależnione od profilu badawczego seminarium oraz od konkretnych
tematów prac magisterskich przygotowywanych przez studentów i opracowanych z promotorem.
1. Wprowadzenie do tematyki pisania prac magisterskich, zapoznanie z systemem antyplagiatowym
stosowanym w UPH
2. Wymogi szczegółowe w zakresie przygotowania prac magisterskich na kierunku administracja
3. Omówienie obszaru zagadnień mogących być przedmiotem prac magisterskich na seminarium
prowadzonym przez promotora
4. Metodologia pracy badawczej stosowanej przy przygotowywaniu prac magisterskich
5. Omówienie wymogów formalnych opracowywania pracy magisterskiej – przypomnienie i rozszerzenie
wiedzy na temat następujących treści omawianych na proseminarium magisterskim:
- zasady konstrukcji pracy,
- specyfika aparatu pojęć i definicji,
- korekta językowa,
- konstrukcja przypisów (nie tylko formalnych odsyłaczy),
- wykaz źródeł i literatury (pozycje drukowane),
- źródła internetowe,
- korzystanie z elektronicznych baz danych.
1. Wybór tematów prac magisterskich przez studentów po konsultacji z promotorem
2. Przygotowanie konspektu pracy
3. Prezentacja konspektu w grupie ćwiczeniowej
4. Realizacja pracy
Literatura podstawowa:
1. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.
2. Literatura uzależniona od tematyki pracy magisterskiej.
Literatura dodatkowa:
1. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów,
Difin, Warszawa 2008.
2. L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia problemowe, prezentacje, referaty studentów odnoszące się do problematyki pracy
magisterskiej, dyskusje problemowe.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie wiedzy i umiejętności następuje w trakcie zajęć poprzez ocenianie
konspektów prac magisterskich studentów, prezentacji rozdziałów pracy i ustnych wypowiedzi.
Weryfikacja kompetencji społecznych odbywa się poprzez ocenę aktywności studenta, sposobów
argumentowania własnych poglądów, a także podejmowanych przez niego decyzji i wyborów w trakcie
wykonywanych zadań.
Forma i warunki zaliczenia:
Seminarium kończy się zaliczeniem bez oceny.
Promotor podejmuje decyzję o zaliczeniu seminarium na podstawie:
- aktywności studentów w trakcie dyskusji na zajęciach,
- prezentacji konspektów prac,
- postępów w opracowywaniu kolejnych rozdziałów pracy i nanoszenia wymaganych poprawek zgodnie z
wytycznymi promotora (studenci są zobowiązani do przestrzegania harmonogramu pisania pracy).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 60 h ćwiczeń,
- 190 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie i analizowanie literatury i innych
materiałów źródłowych, stosownie do wybranej
tematyki pracy magisterskiej – 100 h,
 przygotowanie i prezentacja konspektu
magisterskiej – 20 h,
 pisanie poszczególnych rozdziałów pracy – 100 h,
 przygotowanie analizy wyników badań do
omówienia na ćwiczeniach – 20 h,
 przygotowanie do prezentacji uogólnień i wniosków
– 10 h.

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 25 h ćwiczeń,
- 125 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 studiowanie i analizowanie literatury i innych
materiałów źródłowych, stosownie do wybranej
tematyki pracy magisterskiej – 150 h,
 przygotowanie i prezentacja konspektu
magisterskiej – 30 h,
 pisanie poszczególnych rozdziałów pracy – 130 h,
 przygotowanie analizy wyników badań do
omówienia na ćwiczeniach – 20 h,
 przygotowanie do prezentacji uogólnień i
wniosków – 20 h.

Łączna liczba godzin: 500
Punkty ECTS: 20

Łączna liczba godzin: 500
Punkty ECTS: 20

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

Język angielski specjalistyczny

Specialist English

Język angielski

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

I

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Mgr inż. Danuta Olejnik

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:
Rozwijanie umiejętności posługiwania się
słownictwem specjalistycznym.

Założenia i cele przedmiotu:
Symbol
efektu

W_01
W_02
W_03

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student:
Zna podstawową terminologię angielską z dziedziny administracji i nauki o
polityce i właściwe struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do
skutecznej komunikacji językowej w zakresie tematyki podanej w treści
modułu uczenia.
Zna zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Zna strategii komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania
się.

Symbol efektu
kierunkowego

K_W05, K_W09
K_W09
K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02
U_03
U_04

Potrafi zrozumieć teksty z zakresu administracji i prawa.
Potrafi wyszukać informacje z zakresu swojej specjalności
Potrafi formułować dłuższe spójne wypowiedzi na tematy z dziedziny
administracji i nauki o polityce
Ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i
przyszłej pracy zawodowej.

K_U10
K_U10
K_U09
K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_U01
K_U02

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
oraz samodoskonalenia w zakresie nauki języka.
Potrafi współdziałać w grupie.

Forma i typy zajęć:

Ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

K_K04
K_K05

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 ESOKJ
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Ustrój polityczny w Polsce
Sektor publiczny i administracja publiczna w Polsce
Unia Europejska – system prawny i instytucje
Zebrania, protokoły z zebrań
Język umów handlowych

Literatura podstawowa:
Office English, Dagmara Świda, Wyd. Poltex
Literatura dodatkowa:
Wielki słownik angielsko-polski, polsko-angielski, PWN- Oxford
Oxford Advanced Learners Dictionary
Słownik Prawa, Biblioteka Profesjonalisty, Peter Colin Publishing, Wyd.Wilga
Słownik Polityki, Biblioteka Profesjonalisty, Peter Colin Publishing, Wyd.Wilga
Business Result, John Hughes, Jou Naunton, Oxford University Press
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, rozwiązywania problemów,
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów czy też nauczanie tradycyjne – frontalne
(prezentacja materiału leksykalnego, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami
multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest poprzez kolokwia.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje poprzez rozwiązywanie ćwiczeń oraz
testów oraz prac domowych.
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:
Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:
1. kolokwium sprawdzające stopień opanowania wiedzy
2. jakości wykonywanych prac domowych oraz zadań na zajęciach
3. aktywności na zajęciach
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h ćwiczenia,
2. Praca własna studenta:
 16 h – przygotowanie do zajęć,
 4 h - przygotowanie do kolokwium.

Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 18 h ćwiczenia,
2. Praca własna studenta:
 22 h – przygotowanie do zajęć,
 10 h - przygotowanie do kolokwium.

Łączna liczba godzin: 50
Punkty ECTS: 2

Łączna liczba godzin: 50
Punkty ECTS: 2

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

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Human Resource Management

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

pierwszy

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Jarosław Kardas, prof. uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Jarosław Kardas, prof. uczelni
1.

2.
3.
Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu

przekazanie studentom wiedzy z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi w administracji
publicznej,
kształtowanie umiejętności stosowania metod,
narzędzi i modeli zarządzania,
rozwijanie kompetencji zorganizowanej i
odpowiedzialnej pracy zarówno samodzielnej jak
też w zespole, również jako kierownik, w zakresie
przygotowywania projektów w dziedzinie
zarządzania zasobami ludzkimi, ponadto
kształtowanie krytycznej świadomości ustawicznego
doskonalenia wiedzy i umiejętności w dziedzinie
zarządzania zasobami ludzkimi.

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

ma wiedzę na temat: fundamentalnych pojęć, zadań, perspektyw i ewolucji
zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście ich genezy w ramach nauki o
zarządzaniu i jakości oraz nauki o polityce i administracji,

W_02

ma wiedzę na temat: zasad zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie w zakresie K_W15
znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi dla strategii organizacji, zachowań

K_W08

organizacyjnych i stanowisk pracy, przywództwa, motywowania, oceniania i
zaangażowania pracowników, polityki kadrowej, rekrutacji i zarządzania
talentami, rozwoju pracowników poprzez wiedzę, systemu wynagradzania i
efektywności pracowników, umów, relacji i komunikacji w pracy, dobrostanu i
bezpieczeństwa pracowników, podstaw międzynarodowego zarządzania
zasobami ludzkimi,

W_03

Symbol
efektu

zna podstawowe metody badań, narzędzia i normy pozwalające objaśnić i
K_W05
zilustrować konkretne zjawiska i procesy w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi jak metody badania postaw pracowników, gromadzenia danych,
K_W08
narzędzia strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, planowania i wdrażania
szkoleń, zarządzania wydajnością pracowników, wynagradzania pracowników,
K_W16
oceny pracy oraz normy etyczne.
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego

U_01

potrafi prawidłowo dokonywać obserwacji, opisu, analizy, interpretacji i
K_U05
wyjaśnienia zjawisk i procesów oraz ich wzajemnych relacji w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi, gromadząc w tym celu odpowiednie dane, i
stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne, co w rezultacie pozwala mu na
formułowanie własnych opinii, oraz stawianie i weryfikowanie prostych hipotez
badawczych i rozwiązywanie typowych problemów organizacji w ramach wyżej
wymienionej problematyki,

U_02

świadomie dobiera, i w zgodzie z obowiązującymi normami i regułami, sprawnie K_U06
posługuje się podstawowymi metodami i narzędziami opisu, analizy i
rozwiązywania problemów organizacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,

U_03

posiada umiejętności sprawnego rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, K_U09
samodzielnego komunikowania się z otoczeniem, wykorzystując w tym celu
nabytą wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i inne źródła, także w
języku obcym.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K_01

potrafi przekazywać i bronić własnych poglądów, rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju,

K_K01

K_02

ma świadomość znaczenia postaw etycznych w administracji i uczestniczy w
budowaniu projektów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

K_K02

Forma i typy zajęć:

Wykłady.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, podstaw zarządzania i prawa.

Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Podstawowe pojęcia zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.
Etapy procesu kadrowego.
Analiza kadrowa i polityka kadrowa.
Narzędzia rekrutacji i selekcji.
Formy zatrudnienia pracownika.
Proces adaptacji.
Procesy pracy.
Aspekty kadrowe Ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz Ustawy o pracownikach
samorządowych.
Teorie motywacji i systemy motywacyjne stosowane w administracji publicznej.
Proces oceniania pracowników.
Proces kontrolowania pracowników.
Proces szkolenia i kariery pracowników.
Podstawowe systemy wynagradzania pracowników.
Dokumentacja personalna.
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz podstawowe zasady prawa pracy.
Instrumenty oraz umiejętności praktyczne i analityczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w
administracji publicznej i różnice w porównaniu z biznesem.

Literatura podstawowa:
1. M. Armstrong, S. Taylor, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
2. J.S. Kardas, Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi: Analiza i planowanie, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2019.
3. T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
4. Ustawa o pracownikach urzędów państwowych oraz Ustawa o pracownikach samorządowych.
Literatura dodatkowa:
1. H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji,
WN PWN, Warszawa 2014.
2. J. Kardas (red.), Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Studio Emka,
Warszawa 2009.
3. J. Kardas, Materiały do zajęć. Zarządzanie zasobami ludzkimi, do pobrania z: kardas.pl
4. Czasopisma branżowe: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Harvard Business Review”, „Personel &
Zarządzanie”, „Human Resource Management”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, „Sustainability”, „Entrepreneurship and
Sustainability Issues”.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie kolokwium pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne obejmujące zadania
problemowe.
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie wykładu problemowego
poprzez ocenę aktywności studenta.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie na ocenę.
Procentowy zakres ocen:
91 – 100% – bardzo dobry
81 – 90% – dobry plus
71 – 80% – dobry
61 – 70% – dostateczny plus
51 – 60% – dostateczny
50 – 0% – niedostateczny
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykłady

30 godzin

Konsultacje

5 godzin

Studiowanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych

25 godzin

Przygotowanie do zaliczenia

15 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75 godzin

Punkty ECTS za przedmiot

3

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykłady

15 godzin

Studiowanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych

40 godzin

Przygotowanie do zaliczenia

20 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75 godzin

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Współpraca międzynarodowa samorządów
terytorialnych

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

International cooperation of territorial self-governments

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

4

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Stanisław Faliński

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Stanisław Faliński
1. Przekazanie wiedzy z zakresu formalnych i
prawnych uwarunkowań współpracy
międzynarodowej samorządów terytorialnych.
2. Wskazanie na potrzebę aktywności i
współpracy międzynarodowej samorządów
terutorialnych.

Założenia i cele przedmiotu:

Efekty uczenia się

Symbol
efektu
W_01
W_02

WIEDZA
Student zna zadania oraz prawne i formalne uwarunkowania
funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz zasady współpracy
międzynarodowej samorządów terytorialnych.
Student zna genezę i praktykę współpracy międzynarodowej samorządów
terytorialnych.

Symbol efektu
kierunkowego
K_W07, K_W11,
K_W12
K_W02, K_W03,

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

Student potrafi uzasadnić potrzebę współpracy międzynarodowej
samorządów terytorialnych
Student potrafi wskazać efekty współpracy międzynarodowej samorządów
terytorialnych

K_U01, K_U09
K_U03, K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

K_02

Student ma świadomość zmian o charakterze społecznym, prawnym i
instytucjonalnym w odniesieniu do funkcjonowania samorządu
terytorialnego oraz współpracy międzynarodowej samorządów.
Student dostrzega, identyfikuje i potrafi rozstrzygać dylematy zawodowe i
etyczne związane ze współpracą międzynarodową samorządów
terytorialnych.

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

K_K04

K_K02

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowe wiadomości z zakresu nauki i państwie, administracji publicznej i funkcjonowania Unii
Europejskiej.
Treści modułu kształcenia:
1.
Zajęcia organizacyjne – omówienie problematyki zajęć, form ich realizacji, warunków zaliczenia
zajęć i literatury.
2.
Przedstawienie znaczenia terminu „samorząd terytorialny” i jego miejsca w demokratycznym
państwie prawa.
3.
Polski samorząd terytorialny – gmina
4.
Polski samorząd terytorialny – powiat
5.
Polski samorząd terytorialny – województwo
6.
Geneza i kształt współczesny współpracy międzynarodowej samorządów terytorialnych
7.
Współczesne organizacje i stowarzyszenia samorządowe
8.
Współpraca międzynarodowa wybranych gmin wiejskich
9.
Współpraca międzynarodowa wybranych gmin miejsko-wiejskich
10.
Współpraca międzynarodowa wybranych gmin miejskich
11.
Współpraca międzynarodowa wybranych powiatów
12.
Współpraca międzynarodowa wybranych miast na prawach powiatu
13.
Współpraca międzynarodowa wybranych województw cz. I
14.
Współpraca międzynarodowa wybranych województw cz. II
15.
Zajęcia końcowe. Podsumowanie i zaliczenie

Literatura podstawowa:
1. S. Faliński (red.), Lokalny samorząd terytorialny w aspekcie międzynarodowym, Wyd. UPH, Siedlce
2018.
Literatura dodatkowa:
1. S. Faliński, Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych, [w:] Wymiana i konkurencja.
Środowisko i formy promocji Polski w świecie, „Studia i analizy dyplomacji kulturalnej i publicznej” nr 2,
Collegium Civitas i Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2011.
2. S. Faliński, Stosunki międzynarodowe samorządu terytorialnego ( wstępny zarys problematyki ),
„Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 26, seria: Stosunki międzynarodowe.
3. B. Barber , Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta,
MUZA.SA, Warszawa 2014
4. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa
2006.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład monograficzny, wykład z elementami dyskusji, 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 określonych efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia 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 uczenia w zakresie umiejętności jest przeprowadzana na ćwiczeniach poprzez
ocenianie przygotowania studentów do zajęć i ich udziału w pracach zespołu oraz poprzez ocenę
przygotowanych prac.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych odbywa się na ćwiczeniach poprzez
ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję.
Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: egzamin
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny.
Wykład:
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 otrzymanych z każdej odpowiedzi.
Ćwiczenia:
 ocena przygotowania do zajęć,
 ocena prac pisemnych (esejów),
 aktywność w trakcie dyskusji tematycznych.
Ocena końcowa z przedmiotu (wpisywana do systemu USOS Web) stanowi ocenę średnią z części
wykładowej i z ćwiczeń.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów;
- 15 h ćwiczeń;
- 20 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury - 15
h;
 przygotowanie do ćwiczeń – 10 h;
 przygotowanie pracy (eseju) – 15 h;
 przygotowanie do egzaminu - 10 h.

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 10 h wykładów;
- 8 h ćwiczeń;
- 12 h konsultacji.
2. Praca własna studenta:
 czytanie wskazanych fragmentów literatury - 20
h;
 przygotowanie do ćwiczeń – 15 h;
o przygotowanie pracy (eseju) – 20 h;
 przygotowanie do egzaminu - 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:

Administracja polityczna w demokratycznym państwie
prawa

Political administration in a democratic legal state

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

4

Liczba punktów ECTS:

3

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

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
Symbol
efektu
U_01
U_02

dr Łukasz Święcicki
dr hab. Stanisław Faliński, dr hab. Arkadiusz
Indraszczyk, dr hab. Jerzy Kolarzowski, dr Łukasz
Święcicki
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z problemem
administracji politycznej jako specyficznego rodzaju
administracji, odróżnialnego od administracji
publicznej w sensie ścisłym, problemami związanymi
z tym zagadnieniem, krążącymi wokół kwestii relacji
między administracją a polityką.
Celem szczegółowym zajęć jest uświadomienie
studenta o szczególnej roli administracji w utrwaleniu,
przetrwaniu i poprawnym funkcjonowaniu systemu
demokratycznego państwa prawnego.

Efekt uczenia się: WIEDZA
Student posiada poszerzoną wiedzę na temat administracji jako zjawiska
społeczno-politycznego
Student posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach administracji politycznej,
koncepcjach administracji, biurokracji i ich przełożeniu na praktykę
społeczno-polityczną
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne
oddziałujące na administrację publiczną
Student potrafi właściwie analizować przyczyny procesów politycznych,
prawnych i ekonomicznych w kontekście administracji politycznej i

Symbol efektu
kierunkowego
K_W01
K_W02
Symbol efektu
kierunkowego
K_U01
K_U03

U_03
Symbol
efektu
K_01

publicznej
Student posiada umiejętność krytycznej oceny skuteczności i
przydatności zdobytej wiedzy do analizy relacji między administracją a
polityką
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_U04
Symbol efektu
kierunkowego

Student ma świadomość potrzeby krytycznej oceny zmian zachodzących
w administracji publicznej

Forma i typy zajęć:

K_K04

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna wiedza z zakresu przedmiotu: Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologicznoekonomicznej
Treści modułu kształcenia:
1. Pojęcie administracji, polityki, polityczności, upolitycznienia, państwa prawa
2. Administracja a polityka - analiza problemu
3. Nauka o polityce i nauka o administracji - ujęcie porównawcze, zakres przedmiotowy dyscyplin
4. Administracja w ustroju politycznym państwa
5. Idea rządów prawa, konstytucjonalizmu, zasada demokratycznego państwa prawnego
6. Współczesny sektor publiczny i zjawisko jego wzrostu
7. Administracja publiczna a kultura polityczna
8. Administracja a grupy nacisku
9. Administracja a partie polityczne
10. Problem tzw. władzy biurokratów
11. Polityczne strategie biurokratów
12. Administracja w ujęciu ekonomicznym
13. Pozytywne i negatywne ujęcia biurokracji
14. Administracja polityczna a standardy etyczne i nadużycia moralne
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.

S. Ehrlich, Władza i interesy. Studium struktury politycznej kapitalizmu, Warszawa 1974.
B. Guy Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999
J. Hausner, Administracja publiczna, Warszawa 2005
B. de Jouvenel, Traktat o władzy, Warszawa 2013
L. von Mises, Biurokracja, Chicago-Warszawa 2005

Literatura dodatkowa:
1.
2.
3.
4.

J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004
M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa 2001
C. Wright Mills, Elita władzy, Warszawa 1961
Literatura dodatkowa (fragmenty) będzie wskazywana na bieżąco i w miarę potrzeby
skontekstualizowania omawianych zagadnień lub podania przykładów

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, dyskusja.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie wiedzy przeprowadzana jest w trakcie kolokwium pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studenta materiału wykładowego oraz wskazanych materiałów

dodatkowych.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje w trakcie kolokwium pisemnego.
Weryfikacja efektów uczenia 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
Aktywność

Obciążenie studenta

udział w zajęciach

15 godz.

konsultacje

22,5 godz.

przygotowanie się do zajęć

15 godz.

czytanie literatury

22,5 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

3

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

udział w zajęciach

10 godz.

konsultacje

12,5 godz.

przygotowanie się do zajęć

22,5 godz

czytanie literatury

30 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

3

D. Moduł fakultatywny 2

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

Zarządzanie publiczne

Public Management

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:

Administracja

Jednostka realizująca: Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

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

Drugiego stopnia

Rok studiów: II
Semestr: 3
Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Teresa Szot-Gabryś

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Teresa Szot-Gabryś

Założenia i cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności rozumienia i interpretacji
zagadnień związanych z zarządzaniem w sektorze
publicznym.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

W_01

Posiada wiedzę na temat specyfiki zarządzania w sektorze publicznym.

W_02

Definiuje i klasyfikuje stosowane w zarządzaniu instrumenty oraz metody.

W_03

Posiada wiedzę na temat tradycyjnych i nowoczesnych metod
zarządzania.

Symbol
efektu
U_01
U_02
Symbol
efektu
K_01
K_02

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI
Ma pogłębioną świadomość konieczności stałego uczenia sią oraz
osobistego rozwoju
Posiada praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy o zarządzaniu w
urzędach administracji publicznej oraz samorządowej.
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Dostrzega, ocenia i rozstrzyga dylematy zawodowe, potrafi wykorzystać
zdobytą wiedzę w pracy zawodowej
Jest przygotowany do podjęcia pracy o charakterze administracyjnym ze
świadomością konieczności dalszego pogłębiania wiedzy w kwestiach

Symbol efektu
kierunkowego
K_W03
K_W09
K_W15
K_W17
K_W07
Symbol efektu
kierunkowego
K_U11
K_U07
Symbol efektu
kierunkowego
K_K02, K_K05
K_K05

dotyczących wykorzystania zarządzania w administracji.
Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia audytoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii i finansów przedsiębiorstwa.
Treści modułu kształcenia:
1. Podstawowe pojęcia i przedmiot zarządzania
2. Ewolucja zarządzania
3. Specyfika organizacji publicznych
4. Otoczenie organizacji publicznych
5. Specyfika zarządzania publicznego
6. Państwo jako podmiot zarządzania publicznego
7. Proces planowania i zarządzania strategicznego w organizacjach publicznych
8. Przywództwo w organizacjach publicznych
9. Decydowanie w organizacjach publicznych
10. Zarządzanie środkami publicznymi
11. Przedsiębiorczość sektora publicznego
12. Nowe koncepcje zarządzania w sektorze publicznym
13. Współczesne wyzwania zarządzania w sektorze publicznym
14. Globalizacja i jej wpływ na zarządzanie w sektorze publicznym
Literatura podstawowa:
1. A. Kożuch, B. Kożuch i in., Obszary Zarządzania publicznego, Monografie i Studia Instytutu Spraw
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016.
2. M. Ochnio, Nowe Zarządzanie publiczne (New Public Management) – podstawowe cechy modelu,
Stowarzyszenie Instytut Zmian, Warszawa, 2012.
3. A. Frąckiewicz-Wronka, (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Wyd. Akademii
Ekonomicznej, Katowice, 2009.
4. A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 2007.
5. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa 2004.
Literatura dodatkowa:
1. K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, Difin, Warszawa, 2010.
2. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa, 2008.
3. W. Szymański, Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Wyd. SGH, Warszawa 2007.
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: egzamin
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, aktywność w dyskusji oraz rozwiązywaniu zadań.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

30

Ćwiczenia

30

Konsultacje

15

Czytanie wskazanych fragmentów literatury

20

Analiza bieżących wydarzeń

10

Przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie do kolokwium

10

Przygotowanie do egzaminu

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

150

Punkty ECTS za przedmiot

6

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konsultacje

15

Czytanie wskazanych fragmentów literatury

55

Analiza bieżących wydarzeń

10

Przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie do kolokwium

10

Przygotowanie do egzaminu

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

150

Punkty ECTS za przedmiot

6

Załącznik nr 5

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

E-administracja

Legal aspects of e-government

Język wykładowy: polski
Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Administracja
Jednostka realizująca: Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny
Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

II

Rok studiów: 2
Semestr:

3

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Krzysztof Prokop, prof. uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Krzysztof Prokop, prof. uczelni; dr Artur
Olszewski
Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy
związanej z prawnymi aspektami istnienia i rozwoju
elektronicznej administracji i jej roli w budowaniu
społeczeństwa informacyjnego. Szczególnie
ważnym elementem przedmiotu jest zatem
zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi eadministracji oraz zasadami funkcjonowania
popularnych usług elektronicznych realizowanych w
podmiotach publicznych.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03

Efekty kształcenia
WIEDZA
zna podstawową terminologię z zakresu e-administracji
ma elementarną wiedzę o strukturach i zasadach funkcjonowania systemu
elektronicznej administracji w Polsce
zna możliwości funkcjonalne aplikacji internetowych w zakresie administracji

Symbol efektu
kierunkowego
K_W02
K_W03
K_W05
K_W09
K_W12

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

potrafi prawidłowo interpretować ustawę o informatyzacji oraz inne akty prawne
dot. e-administracji i aplikować je w sytuacjach faktycznych
w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi rozwiązywać problemy z zakresu eadministracji oraz obsługiwać dostępne systemy internetowe

K_U02
K_U04
K_U07
K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ks_01
Ks_02

rozumie potrzebę aktualizacji i pogłębiania zdobytej wiedzy w związku ze
rozwojem polityki informatyzacyjnej państwa
potrafi samodzielnie analizować i oceniać poszczególne rozwiązania z zakresu eadministracji

K_K01
K_K07
K_K04

Forma i typy zajęć:

wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak

Treści modułu kształcenia:
1. Ogłaszanie aktów prawnych w formie elektronicznej
2. Dostęp do informacji publicznej – BIP
3. Platforma e-PUAP
4. Podpis elektroniczny
5. Postępowanie administracyjne w postaci elektronicznej
6. E-dokumentacja w sprawach karnych, cywilnych i sądowo-administracyjnych
7. Elektroniczne zamówienia publiczne
8.Ochrona danych osobowych w Internecie
9. Płatności elektroniczne
10. Faktury w formie elektronicznej
11. Systemy masowe dla obywateli (e-Podatki, e-Deklaracje)

Literatura podstawowa:
M. Ganczar, A. Sytek, Informatyzacja administracji publicznej: skuteczność regulacji, Warszawa 2021.
E. Kuzionko-Ochrymiuk, Rozwój e-administracji w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Białystok 2020
M. Karpiuk, K. Chałubińska-Jentkiewicz, Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa
2015.

Literatura dodatkowa:
G. Szpor (red.), Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, Warszawa 2013
J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, Warszawa 2010
T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek (red.), E-administracja: szanse i zagrożenia, Lublin 2013
D. Szostek (red.), E-administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wrocław 2009

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Ćwiczenia prowadzone w oparciu o praktyczne wykorzystanie istniejących w Polsce systemów eadministracji

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez
ocenę systematyczności i aktywności studenta na zajęciach

Forma i warunki zaliczenia:
Wykład-egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru
Procentowy zakres ocen z testu:
90%-100%-bdb
80%-89%-db+
70%-79%-db
60%-69%-dst+
50%-59%-dst
Ćwiczenia – zaliczenie bez oceny
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

Studia niestacjonarne

1. Godziny kontaktowe (45 godz.):

1. Godziny kontaktowe (30 godz.):

- udział w wykładzie – 15 godz.

- udział w wykładzie – 10 godz.

- udział w ćwiczeniach – 15 godz.

- udział w ćwiczeniach – 10 godz.

- konsultacje – 15 godz.

- konsultacje – 10 godz.

2. Praca własna studenta (80 godz.):

2. Praca własna studenta (95 godz.):

- przygotowanie się do zajęć – 30 godz.

- przygotowanie się do zajęć – 40 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 20 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 20 godz.

- przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.

- przygotowanie się do egzaminu – 35 godz.

Łącznie: 125 godz., ECTS = 5

Łącznie: 125 godz., ECTS = 5

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

Geneza samorządu terytorialnego

The origin of local self-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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Mgr Piotr Żywiecki

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
problematyką dotyczącą historycznego pochodzenia
samorządu terytorialnego, a także teoretycznego
uzasadnienia jego istnienia w zestawieniu z
obowiązującymi regulacjami prawno-ustrojowymi dot.
funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

Posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawno-ustrojowych i rozwiązań K_W02,
W_01

organizacyjnych towarzyszących powstaniu samorządu terytorialnego

K_W05

Posiada wiedzę na temat struktury organizacyjnej i zadań realizowanych
W_ 02

Symbol
efektu

przez samorząd terytorialny
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

K_W07

Symbol efektu
kierunkowego

Posiada umiejętność w zakresie określenia miejsca i roli samorządu
U_01

terytorialnego w życiu społeczności lokalnych i regionalnych

K_U01

Posiada umiejętność analizowania wpływu obowiązujących regulacji
U_02

prawnych i rozwiązań ustrojowych na kształt samorządu terytorialnego

K_U02

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia posiadanej wiedzy w związku
K_01

ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi i zmianami ustrojowymi

K_K02

Rozumie konieczność istnienia przesłanek merytorycznych i etycznych w
K_02

działalności administracji terytorialnej

Forma i typy zajęć:

K_K02

Wykład/ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Zaliczenie przedmiotów: Nauka o państwie, Historia myśli ustrojowo-administracyjnej
Treści modułu kształcenia:
1. Pojęcie i znaczenie genezy samorządu terytorialnego.
2. Samorządność lokalna w dawnej Europie Zachodniej.
3. Samorząd terytorialny w europejskiej myśli politycznej i prawnej.
4. Teorie i doktryny samorządu terytorialnego.
5. Formy samorządności terytorialnej na ziemiach polskich do 1918 r.
6. Samorząd terytorialny w okresie II RP - uwarunkowania ustrojowo-polityczne.
7. Intelektualne i polityczne źródła samorządu terytorialnego w II RP.
8. Dyskusje i stanowiska doktryny wokół samorządu terytorialnego w okresie II RP.
9. Administracja lokalna po II wojnie światowej.
10. Odrodzenie i ewolucja samorządu terytorialnego w III RP.
11. Intelektualne i polityczne źródła samorządu terytorialnego w III RP.
12. Samorząd terytorialny we współczesnej polskiej myśli politycznej.

Literatura podstawowa:
1. A. Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej

Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 2006.
2. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.
3. I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019.
4. J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
5. T. Maciejewski, Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI-

XX w.), Warszawa 2013.
Literatura dodatkowa:

1. T. Maciejewski, Ustrój konstytucyjny wolnych miast (państw, terytoriów) Europy w latach 1806-1954.

Studium prawno-historyczno-porównawcze, Warszawa 2018.
2. G. Radomski (red.), Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku, Toruń 2006.
3. G. Radomski, Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, Toruń 2017.
4. J. Bartkowski, E. Nalewajko, B. Post, I. Słodkowska (red.), Droga do samorządności terytorialnej.

Polska 1989-1990, Warszawa 2016.
5. M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu: zarys wykładu, Warszawa 2011.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych, ćwiczenia audytoryjne (praca z tekstem, debata i
dyskusja o charakterze problemowym).
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie wiedzy przeprowadzana w trakcie egzaminu ustnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury. W przypadku prowadzenia zajęć w formie zdalnej i sesji w formie zdalnej weryfikacja uczenia w
zakresie wiedzy przeprowadzona zostanie za pomocą testu jednokrotnego wyboru.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych następuje w trakcie
ćwiczeń poprzez ocenę aktywności studenta i jego zachowań w grupie oraz poprzez przygotowania
problemowych prezentacji multimedialnych lub referatów. Podstawą uzyskania zaliczenia jest aktywność
studenta
podczas dyskusji problemowej i przygotowanie prezentacji.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie z oceną Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Procentowy zakres ocen z egzaminu (lub testu) 91-100% bdb 81-90% db+ 71-80% db 61-70% dst+ 51-60%
dst 500% ndst.
Na ocenę końcową składa się w 50% wynik z egzaminu uzupełniany ocenami uzyskanymi za aktywność
studenta i przygotowaną prezentację.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

wykłady

15

ćwiczenia

15

konsultacje

20

studiowanie zaleconej literatury

10

przygotowanie się do zajęć

10

przygotowanie się do zaliczenia

30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

wykłady

10

ćwiczenia

10

konsultacje

10

studiowanie zaleconej literatury

25

przygotowanie się do zajęć

15

przygotowanie się do zaliczenia

30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

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

Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej

Territorial self-government in UE

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

5

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

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
Symbol
efektu
U_01
U_02
U_03
Symbol

Dr hab. Stanisław Faliński, prof. UPH
Dr hab. Stanisław Faliński, prof. UPH
Dr Przemysław Czernicki
Przedmiot ten jest poświęcony samorządowi
terytorialnemu jako elementowi demokratycznej,
zdecentralizowanej władzy publicznej. Założeniem jest
ukazanie cech wspólnych różnych, funkcjonujących w
państwach Unii samorządów terytorialnych oraz
przedstawienie ich zróżnicowania.

Efekt uczenia się: WIEDZA
Student dysponuje wiedzą na temat istoty samorządu terytorialnego jako
niezbędnego elementu demokratycznego państwa prawnego.
Student zna uniwersalne cechy samorządu terytorialnego
Student ma pogłębioną wiedzę na temat zróżnicowanych kształtów i
modeli samorządu terytorialnego w państwach UE.
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi scharakteryzować cechy różnych modeli samorządu
terytorialnego występujące w UE.
Student potrafi wyjaśnić przyczyny zróżnicowania systemów
samorządowych występujących w UE.
Student potrafi porównać różne systemy samorządowe.
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego
K_W02, K_W03
K_W07
K_W11, K_W12
Symbol efektu
kierunkowego
K_U03
K_U09
K_U09
Symbol efektu

efektu

K_01
K_02

kierunkowego
Student ma świadomość zmian o charakterze społecznym, prawnym i
instytucjonalnym w odniesieniu do funkcjonowania administracji publicznej K_K04
w UE oraz potrafi krytycznie je oceniać.
Student dostrzega, identyfikuje i potrafi rozstrzygać dylematy zawodowe i
K_K02
etyczne związane z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Forma i typy zajęć:

Wykład i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza na temat państwa, społeczeństwa, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz na
temat Unii Europejskiej.
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie demokratycznej władzy publicznej.
Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego.
Istota samorządu terytorialnego.
Przyczyny zróżnicowania kształtu samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej.
Samorząd terytorialny w państwach unitarnych UE.
Samorząd terytorialny w państwach regionalnych UE.
Samorząd terytorialny w państwach federalnych UE.
Miejsce i rola samorządu terytorialnego w instytucjach Unii Europejskiej i w Radzie Europy.

Literatura podstawowa:
S, Faliński, Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin, Warszawa 2019
H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011.
Literatura dodatkowa:
J. Wojnicki, Samorządy lokalne w Polsce i w Europie, Pułtusk 2008.
L. Rajca (red.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych.
Ćwiczenia z elementami konwersatorium pozwalające na kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy
teoretycznej.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie wiedzy jest przeprowadzana w trakcie egzaminu w formie egzaminu
pisemnego sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych
pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności jest przeprowadzana na ćwiczeniach poprzez
ocenianie przygotowania studentów do zajęć i ich udziału w zajęciach konwersatoryjnych.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych odbywa się na ćwiczeniach poprzez ocenę
systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin.
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny.
Wykład: egzamin pisemny w formie odpowiedzi na dwa pytania spośród kilkudziesięciu podanych

wcześniej. Pytania egzaminacyjne sprawdzają stopień opanowania przez studentów materiału
przekazanego na wykładzie. Oceniana jest odpowiedź na każde pytanie. Ocena końcowa jest wypadkową
ocen otrzymanych z każdej odpowiedzi. Ocena końcowa posiłkowo uwzględnia wyróżniającą się aktywność
studenta na ćwiczeniach.
Ćwiczenia:
 ocena przygotowania do zajęć konwersatoryjnych,
 aktywność w trakcie dyskusji tematycznych.
Ocena końcowa jest oceną wynikającą z egzaminu pisemnego oraz uwzględnia zaliczenie ćwiczeń
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykłady

15

Ćwiczenia

15

Konsultacje

32,5

Studiowanie zaleconej literatury

30

Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do egzaminu

12,5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

125

Punkty ECTS za przedmiot

5

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykłady

10

Ćwiczenia

10

Konsultacje

17,5

Studiowanie zaleconej literatury

35

Przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do egzaminu

22,5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

125

Punkty ECTS za przedmiot

5

D. Moduł fakultatywny 1
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Prawo handlowe

Merchant 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):

Drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II
3

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Wojciech Gonet

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Wojciech Gonet
Dr Michał Krawczyk
1. Zapoznanie studentów z instytucjami prawa
handlowego.
2. Nauczenie studentów posługiwania się
regulacjami
prawa
handlowego
dla
rozwiązania określonych zagadnień i
problemów
związanych
z
obrotem
handlowym.
3. Uświadomienie studentom konieczności
pogłębiania znajomości i monitorowania
zmian przepisów prawnych, aby skutecznie
uczestniczyć w obrocie handlowym.

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01

U_01

K_01

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student:
Zna regulacje prawa handlowego
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Potrafi zastosować właściwe przepisy prawne w celu rozwiązania
określonego zagadnienia z zakresu prawa handlowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Ma świadomość konieczności stałego dokształcania oraz
monitorowania zmian przepisów prawnych

Forma i typy zajęć:

Wykład/ćwiczenia

Symbol
efektu
kierunkowego
K_W19,
K_W03

K_U02

K_K04, K_K01

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa i prawa cywilnego
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pojęcie i zakres prawa handlowego
Przedsiębiorcy i rejestry przedsiębiorców
Firma i prokura
Spółka cywilna i spółki handlowe
Elementy prawa upadłościowego i naprawczego
Wybrane umowy handlowe
Papiery wartościowe
Arbitraż handlowy
Wybrane zagadnienia procesowe

Literatura podstawowa:
J. Ciszewski (red.), Polskie prawo handlowe, LexisNexis, 2012.
Literatura dodatkowa:
A. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, 2010.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony metodą tradycyjną z elementami konwersacji.
Ćwiczenia – referaty, prezentacje, kazusy, warsztaty.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia 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:
Przedmiot kończy się egzaminem – 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 stawiana na zajęciach).

Bilans punktów ECTS: 5
Studia stacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów
- 15 h ćwiczeń
- 32,5 h konsultacji
2. Praca własna studenta
- studiowanie wskazanej literatury, przygotowanie do
zajęć, przygotowanie do egzaminu – 62,5 h
Łączna liczba godzin: 125
Punky ECTS: 5

Studia niestacjonarne:
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h wykładów
- 15 h ćwiczeń
- 7,5 h konsultacji
2. Praca własna studenta:
- studiowanie wskazanej literatury,
przygotowanie do zajęć, przygotowanie do
egzaminu – 87,5 h
Łączna liczba godzin: 125
Punkty ECTS: 5

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

Partnerstwo publiczno-prywatne

Public-Private Partnership

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):

Drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Przemysław Czernicki

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Przemysław Czernicki

Założenia i cele przedmiotu:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
istotą partnerstwa publiczno- prywatnego.
Cele szczegółowe obejmują:
 w zakresie wiedzy: zapoznanie słuchaczy z
instytucją partnerstwa publiczno- prywatnego
oraz przekazanie wiedzy w zakresie
praktycznego wdrażania tej instytucji w oparciu
o studium przypadku,
 w zakresie umiejętności: nabycie przez
studentów umiejętności interpretacji i
stosowania przepisów prawnych niezbędnych
do wdrożenia formuły partnerstwa publicznoprywatnego oraz nabycie umiejętności
koordynowania działań realizowanych w tej
formule,
 w zakresie postaw: świadomość korzyści
wynikających ze stosowania instytucji
partnerstwa publiczno- prywatnego i
konieczność upowszechnienia praktycznego
stosowania tej instytucji jako metody
wykonywania zadań publicznych.

Symbol
efektu
W_01

Efekt uczenia się: WIEDZA

Ma pogłębioną wiedzę o więziach prawnych w publicznej działalności

Symbol efektu
kierunkowego
K_W13

gospodarczej
W_02
Symbol
efektu
U_01
U_02
Symbol
efektu
Ks_01

Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach oraz uwarunkowaniach
ekonomicznych sektora publicznego.
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

K_W04
Symbol efektu
kierunkowego

Potrafi interpretować przepisy aktu prawnego w zastosowaniu do oceny
K_U02
określonego zjawiska lub sytuacji.
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
K_U04
politycznych, prawnych i ekonomicznych, formułować własne opinie na ten
temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować.
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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:

Symbol efektu
kierunkowego
K_K05

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna znajomość podstaw prawa.
Treści modułu kształcenia:
1. Historyczny zarys współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym
2. Instytucjonalizacja partnerstwa publiczno- prywatnego
3. Partnerstwo publiczno- prywatne a tradycyjna metoda realizacji zadań publicznych
4. Cele, korzyści i zagrożenia wynikające z partnerstwa publiczno- prywatnego
5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym oraz ustawy o koncesji
na roboty budowlane lub usługi
5.1. Uczestnicy partnerstwa publiczno- prywatnego
5.2. Warianty współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
5.3. Zakres współpracy w ramach koncesji
5.3. Formy organizacyjno-prawne partnerstwa publiczno-prywatnego
5.4. Identyfikacja projektów możliwych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (koncesji)
6. Wynagrodzenie koncesjonariusza i partnera prywatnego a tryb wyboru
7. Procedura nawiązywania współpracy z sektorem prywatnym
7.1. Ogłoszenie
7.2. Wniosek o zawarcie umowy o p.p.p.
7.3. Zaproszenie do udziału w negocjacjach
7.4. Zaproszenie do złożenia oferty
7.5. Wybór najkorzystniejszej oferty
7.6. Złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
7.7. Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym
8. Wybór koncesjonariusza w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
8.1. Opis przedmiotu koncesji
8.2. Szacunkowa wartość koncesji
8.3. Ogłoszenie o koncesji
8.4. Wniosek o zawarcie umowy koncesji
8.5. Zaproszenie do negocjacji
8.6. Wybór najkorzystniejszej oferty
8.7. Zawarcie umowy koncesji

9. Znaczenie dialogu konkurencyjnego w procedurze wyboru partnera prywatnego realizowanej w oparciu o
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
10. Umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym
11. Umowa koncesji
12. Środki ochrony prawnej
13. Wykorzystanie partnerstwa publiczno- prywatnego w wybranych krajach Unii Europejskiej
14. Bariery rozwoju partnerstwa publiczno- prywatnego w Polsce
Literatura podstawowa:
O. Lissowski, Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty infrastrukturalne w międzynarodowej debacie
publicznej. PWE, Warszawa 2019.
J. Zysnarski, Partnerstwo publiczno-prywatne: praktyczny poradnik partnerstwa, Gdańsk, ODDK, 2016.
R. Cieślak, Partnerstwo publiczno-prywatne: 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji, Warszawa, Wolters Kluwer,
2014.
Literatura dodatkowa:
K.Sobiech-Grabka, Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda internalizacji odpowiedzialności
międzypokoleniowe, CeDeWu, Warszawa 2019.
B. Korbus (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne: realizacja zadań samorządu lokalnego z partnerem
prywatnym, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2015.
M. Kania (red.) Partnerstwo publiczno-prywatne, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Warszawa, Difin, 2013.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład wspomagany prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia prowadzone w oparciu o analizę i rozwiązywanie problemów praktycznych życia codziennego
oraz zawodowego.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne polegające na
przedstawieniu wskazanych zagadnień.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez
ocenę systematyczności i aktywności studenta na zajęciach.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin pisemny
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, z uwzględnieniem frekwencji (maksymalnie
nieobecności), 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:

dwie nieusprawiedliwione

Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykłady

15

Ćwiczenia

15

Konsultacje

32,5

Przygotowanie do zajęć

18

Przygotowanie do kolokwium

18

Przygotowanie do egzaminu

26,5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125
Punkty ECTS za przedmiot

5

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykłady

10

Ćwiczenia

10

Konsultacje

17,5

Przygotowanie do zajęć

25

Przygotowanie do kolokwium

28

Przygotowanie do egzaminu

37,5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125
Punkty ECTS za przedmiot

5

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

Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe

Tax law and tax 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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II
3

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:

Symbol efektu

Zdobycie przez studenta poszerzonej i
pogłębionej wiedzy w zakresie rozwiązań
prawa podatkowego i
postępowania
podatkowego
oraz
ich
wpływu
na
prowadzenie działalności gospodarczej, a
także umiejętność stosowania zdobytej
wiedzy w praktyce
Efekty uczenia się
Symbol
Student:
efektu
WIEDZA

W_01
W_02

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu dyscypliny nauki o polityce i
administracji oraz jej relacji z innymi naukami (prawem, socjologią,
ekonomią, filozofią).
Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach i więziach ekonomicznych sektora
publicznego.

kierunkowego
K_W01
K_W02

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

U_02

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne
oddziałujące na administrację i prawo oraz wzajemne relacje między
nimi.
Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, prawnymi i etycznymi
w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną
umiejętność w zakresie analizy zjawisk.

K_U01

K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności dla kształtowania
przedsiębiorczości własnej i innych.

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

K_K05

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa finansowego.
Treści modułu uczenia:
1. Pojęcie prawa podatkowego materialnego i proceduralnego ze wskazaniem źródeł prawa
2. Wybrane zagadnienia z części ogólnej prawa podatkowego (elementy podatku, powstawanie i
wygasanie zobowiązań podatkowych, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, zasady systemu
podatkowego, klasyfikacja podatków)
3. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług
4. Ogólna charakterystyka akcyzy
5. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych i uproszczonych form
opodatkowania
6. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych
7. Ogólna charakterystyka podatku tonażowego
8. Ogólna charakterystyka poszczególnych podatków samorządowych
9. Rodzaje postępowań w sprawach podatkowych, pojęcie postępowania podatkowego
10. Zasady postępowania podatkowego
11. Podmioty postępowania podatkowego
12. Postępowanie przed organem I instancji
13. Zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia
Literatura podstawowa:
1. P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2017
Literatura dodatkowa:
1. A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016
2. W. Wójtowicz (red.) Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2020
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 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 ocenę aktywności studenta na
zajęciach, zwłaszcza w trakcie dyskusji tematycznych i rozwiązywania kazusów.
Weryfikacja efektów uczenia 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 wykłady,
- 30 h - ćwiczenia
- 15 h - konsultacje.
2. Praca własna studenta:
- 20 h - czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych,
- 15 h - przygotowanie rozwiązań zadań problemowych,
- 15 h - przygotowanie do ćwiczeń,
- 25 h - przygotowanie do egzaminu.
Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

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

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

Finanse publiczne w Polsce i Unii Europejskiej
Public Finances of Poland and European Union

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:

II

Semestr:

3

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Anna Owczarczyk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Anna Owczarczyk

Założenia i cele przedmiotu:

1. Przedstawienie funkcjonowania systemu
finansów publicznych Polski i UE
2. Wyposażenie studentów w umiejętność
odszukiwania przepisów wynikających z
ustaw regulujących finanse publiczne oraz
analizowanie struktury budżetu Polski i
UE.
3. Przedstawienie aktualnej sytuacji finansów
publicznych.
Efekty uczenia się

Symbol efektu
W_01
W_02

U_01
U_02

K_01

WIEDZA
Student:
Student ma wiedzę o strukturze systemu finansów publicznych w
Polsce i UE i zasadach jego funkcjonowania
Student zna podstawy prawne systemu finansów publicznych w Polsce i
UE oraz podstawowe narzędzia systemu finansów publicznych
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Student potrafi prawidłowo analizować zjawiska zachodzące w systemie
finansów publicznych, potrafi je interpretować i oceniać.
Student posiada umiejętność przygotowania wypowiedzi ustnych i prac
pisemnych dotyczących analizy typowych problemów i relacji w
systemie finansów publicznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Uczestnicząc w przygotowaniu rozwiązań zadań problemowych student
dostrzega i umie pogodzić wymagania prawne, ekonomiczne i
społeczne.

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

Symbol
efektu
kierunkowego
K_W04
K_W13

K_U01,
K_U10
K_U11

K_K05

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii i prawa administracyjnego.
Treści modułu kształcenia:
1. Finanse publiczne – podstawowe zagadnienia i podstawy prawne
2. Budżet, procedura budżetowa
3. Struktura budżetu państwa i jednostek samorządowych:
4. Deficyt i dług publiczny
5. Narzędzia wspierające efektywność wydatków publicznych: budżet zadaniowy, WPFP
6. System ubezpieczeń społecznych jako element finansów publicznych
7. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
8. System finansowy Unii Europejskiej
9. Budżet UE i jego funkcjonowanie
10. Dochody i wydatki budżetowe UE
11. Fundusze, instrumenty i mechanizmy finansowe UE
Literatura podstawowa:
1. Współczesne finanse publiczne / redakcja naukowa Agnieszka Alińska, Barbara Woźniak, Difin,
Warszawa, 2015
2. Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak, PWN, Warszawa 2017
3. Instrumenty zarządzania finansami publicznymi / Marta Postuła, Wyd. UW, Warszawa 2015
4. Prawo finansowe: finanse publiczne / Elżbieta Chojna-Duch, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2017
5. Budżet ogólny Unii Europejskiej / Katarzyna Żukrowska, Warszawa. 2009
6. Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej / C. Kosikowski, LEX, Warszawa 2014
Literatura dodatkowa:
1.
Bezpieczeństwo finansów publicznych / Magdalena Redo, Katarzyna Wójtowicz, Jolanta Maria
Ciak, CeDeWu, Warszawa 2018
2.
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Ewa Kulińska, Agnieszka
Dornfeld, Difin, 2015
3.
Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej /
pod red. nauk. Eugeniusza Ruśkowskiego, Temida, Białystok, 2011
4.
Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych,
benchmarking / red. nauk. Sławomir Franek, Marcin Będzieszak, Difin, Warszawa 2014
5.
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / redakcja naukowa
Stanisław Owsiak, PWN, 2018
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Ćwiczenia audytoryjne: dyskusja, analiza dokumentów źródłowych, prezentacje multimedialne, praca w
zespołach, dyskusja dydaktyczna podczas ćwiczeń połączona z prezentacjami ustnymi z wykorzystaniem
multimediów.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie kolokwium pisemnego lub
ustnego sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych
pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje na kolokwium pisemnym oraz poprzez
ocenę aktywności studenta na zajęciach, a zwłaszcza w trakcie dyskusji tematycznych.
Weryfikacja efektów uczenia 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
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 lub zamknięte.
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
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h - wykłady,
- 15 h - ćwiczenia,
- 32,5 h - konsultacje.
2. Praca własna studenta:
- 20 h - czytanie wskazanych fragmentów literatury i aktów
prawnych;
- 10 h - przygotowanie rozwiązań zadań problemowych;
- 10 h - przygotowanie do ćwiczeń;
- 22,5 h - przygotowanie do kolokwium z wykładów.
Łączna liczba godzin: 125
Punkty ECTS: 5

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 10 h – wykłady,
- 10 h - ćwiczenia,
- 17,5 h – konsultacje.
2. Praca własna studenta:
- 30 h - czytanie wskazanych fragmentów
literatury i aktów prawnych;
- 15 h - przygotowanie rozwiązań zadań
problemowych;
- 15 h - przygotowanie do ćwiczeń;
- 27,5 h - przygotowanie do kolokwium z
wykładów.
Łączna liczba godzin: 125
Punkty ECTS: 5

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

Gospodarka nieruchomościami

Real estate management

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II
3

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Wojciech Gonet

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Wojciech Gonet
Dr Przemysław Czernicki
1. Przekazanie
studentom
wiedzy
dotyczącej zasad i form funkcjonowania
gospodarki nieruchomościami.
2. Nabycie przez studenta umiejętności
prawidłowego zastosowania przepisu do
oceny określonego zdarzenia z zakresu
prawa gospodarki nieruchomościami.
3. Przygotowanie studenta do pracy w
referacie obsługującym nieruchomości w
jednostce publicznej lub prywatnej.

Założenia i cele przedmiotu:

Efekty uczenia się
Symbol efektu
W_01
W_02
W_03

U_01

U_02

WIEDZA
Student:
ma pogłębioną wiedzę z zakresu terminologii oraz podstawowych
instytucji prawa gospodarki nieruchomościami
zna zasady ewidencji nieruchomości
zna charakter i rodzaj więzi prawnych tworzonych przez prawo
regulujące gospodarkę nieruchomościami
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
posiada umiejętność prawidłowego zastosowania przepisu do oceny
określonego zdarzenia lub sytuacji z zakresu prawa gospodarki
nieruchomościami.
potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, prawnymi i
etycznymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma
rozszerzoną umiejętność w zakresie analizy społecznych więzi
prawnych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:

Symbol efektu
kierunkowego
K_W01, K_W09
K_W04, K_W13
K_W05, K_W07

K_U02, K_U07

K_U04, K_U06,
K_U09

Ks_01
Ks_02

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
ma świadomość znaczenia profesjonalnej i etycznej postawy dla
skutecznego współdziałania w grupie i wykonywania w niej różnych ról

Forma i typy zajęć:

K_K04
K_K01

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć prawa cywilnego uzyskana w realizacji nauczania przedmiotów objętych
programem nauczania w poprzednich latach.
Treści modułu kształcenia:
1. Źródła prawa z zakresu gospodarowania nieruchomościami.
2. Cywilnoprawne formy gospodarowania nieruchomościami w tym sprzedaż, zamiana, zrzeczenie
się, najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste.
3. Pojęcie zasobu nieruchomości publicznych; zasób nieruchomości skarbu państwa, zasób
nieruchomości gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
4. Formy prawne gospodarowania nieruchomościami publicznymi.
5. Administracyjnoprawne formy gospodarowania nieruchomościami, w tym podział i scalanie
nieruchomości, wywłaszczenie a także ustalenie i wypłata odszkodowania z tytułu wywłaszczenia,
ustalenie opłat adiacenckich.
6. Charakter prawny dokumentów planistycznych.
7. Procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
8. Gospodarowanie nieruchomościami na terenach pozbawionych miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
9. Podstawowe elementy procesu budowlano-inwestycyjnego w zakresie gospodarowania
nieruchomościami.
Literatura podstawowa:
1.

B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, Warszawa 2014

Literatura dodatkowa:
1.G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2013
2. M. Stepaniuk, Gospodarka nieruchomościami: testy, pytania i odpowiedzi, Warszawa 2010
3. J. Bauta-Szostak, B. Bogdański, Nieruchomości: sprzedaż, najem, dzierżawa, Warszawa 2011
4. A. Chechłowski, Trwały zarząd nieruchomościami publicznymi, Warszawa 2010
5. Gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym, red. A. Maciejewska, Warszawa 2016
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 teoretycznej.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie zaliczenia pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji
literatury.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę pracy indywidualnej
studenta.

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
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:
- 15 h - wykłady,
- 15 h – ćwiczenia,
- 20 h - konsultacje.
2.
Praca własna studenta:
- 25 h - studiowanie zaleconej literatury,
- 10 h - przygotowanie się do zajęć,
- 15 h - przygotowanie do zaliczenia.

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 10 h - wykłady,
- 10 h – ćwiczenia,
- 10 h - konsultacje.
2. Praca własna studenta:
- 30 h - studiowanie zaleconej literatury,
- 20 h - przygotowanie się do zajęć,
- 20 h - przygotowanie do zaliczenia.

Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4

Łączna liczba godzin: 100
Punkty ECTS: 4

Moduł fakultatywny 3
Sylabus przedmiotu / kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Zarządzanie organizacjami publicznymi

Management of public organizations

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Monika Niedziółka

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Monika Niedziółka

Założenia i cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności rozumienia, analizy,
interpretacji oraz praktycznego wykorzystania
zagadnień związanych z zarządzaniem
organizacjami publicznymi.

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
W_03

Efekty uczenia się
WIEDZA
Student posiada wiedzę na temat istoty i specyfiki zarządzania w sektorze
publicznym.
Student definiuje i klasyfikuje stosowane w zarządzaniu instrumenty oraz
metody.
Student posiada wiedzę na temat tradycyjnych i nowoczesnych metod
zarządzania.
Student ma wiedzę na temat powiązań, uwarunkowań, zależności
pomiędzy organizacjami publicznymi, komercyjnymi oraz otoczeniem w
którym funkcjonują

Symbol efektu
kierunkowego
KW_07
KW_15
KW_07
KW_05

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

Student posiada umiejętność kreatywnego myślenia i przekazywania
zdobytej wiedzy w praktycznym zarządzaniu
Posiada praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy o zarządzaniu w
urzędach administracji publicznej oraz samorządowej.

KU_03
KU_04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02

Student ma świadomość zachodzących intensywnie zmian w
funkcjonowaniu sektora publicznego.
Uczestnicząc w przygotowaniu rozwiązań zadań problemowych student
dostrzega i umie pogodzić wymagania prawne, ekonomiczne i społeczne.

KK_04
KK_03

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania
Treści modułu kształcenia:
1. Podstawowe pojęcia i przedmiot zarządzania
2. Specyfika organizacji publicznych i zarządzania publicznego
3. Otoczenie organizacji publicznych
4. Proces planowania i zarządzania strategicznego w organizacjach publicznych
5. Podejmowanie decyzji i przywództwo w organizacjach publicznych
6. Kultura organizacyjna
7. Zarządzanie ryzykiem
8. Nowe koncepcje zarządzania w sektorze publicznym
9. Współczesne wyzwania zarządzania w sektorze publicznym
10. Globalizacja i jej wpływ na zarządzanie w sektorze publicznym
Literatura podstawowa:
1. T. Zawadzak, Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego, Difin, Warszawa 2017
2. K.Raczkowski, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015
Literatura dodatkowa:
1. A.Frąckiewicz-Wronka, (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Wyd. Akademii
Ekonomicznej, Katowice, 2009.
2. B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego, Difin, Warszawa 2015
3. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa, 2008.
4. W. Szymański, Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Wyd. SGH, Warszawa 2007.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład monograficzny, wykład z elementami dyskusji, 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 określonych efektów uczenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu ustnego
(pisemnego) sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz
wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności oraz kompetencji społecznych następuje w trakcie
ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję oraz rozwiązywanie
problemów.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin ustny/pisemny
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Wykład:
Egzamin ustny: 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.
Egzamin pisemny: test zawierający pytania otwarte.
Procentowy zakres ocen z egzaminu:
91 – 100% – bdb

81 – 90% –
71 – 80% –
61 – 70% –
51 – 60% –
50 – 0% -

db+
db
dst+
dst
ndst

Ćwiczenia:
Studenci uzyskają zaliczenie z ćwiczeń na podstawie ich pracy w ciągu całego semestru.
Brane są pod uwagę:
- aktywność podczas ćwiczeń
- przegotowanie do ćwiczeń
- prace domowe
- testy, kazusy oraz zadanie opracowywane samodzielnie podczas ćwiczeń
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie odpowiedniej ilości plusów za aktywność (na studiach
stacjonarnych pięć plusów, na studiach niestacjonarnych trzy plusy)
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 30 h - wykłady,
- 30 h – ćwiczenia,
- 15 h - konsultacje.
2. Praca własna studenta:
- 30 h - studiowanie zaleconej literatury,
- 20 h - przygotowanie się do zajęć,
- 25 h - przygotowanie do egzaminu

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 15 h - wykłady,
- 15 h – ćwiczenia,
- 15 h - konsultacje.
2. Praca własna studenta:
- 55 h - czytanie wskazanych fragmentów literatury,
- 20 h - przygotowanie się do zajęć,
- 20 h - przygotowanie do egzaminu,
- 10 h – analiza bieżących wydarzeń.

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Łączna liczba godzin: 150
Punkty ECTS: 6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Management of regional and local development

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

5

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

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu

dr Bartłomiej Suchodolski
dr Bartłomiej Suchodolski, dr Monika Niedziółka
Poznanie zasad, warunków i możliwości zarządzania
rozwojem regionów i jednostek lokalnych w Polsce i w
Unii Europejskiej, umiejętność definiowania
podstawowych pojęć dotyczących wspierania rozwoju
regionalnego i lokalnego oraz polityki regionalnej.

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań oraz możliwości zarządzania
rozwojem regionalnym i lokalnym.

K_W02, K_W06

W_02

Definiuje i klasyfikuje stosowane w zarządzaniu instrumenty oraz metody.

K_W06

W_03

Posiada wiedzę na temat podmiotów uczestniczących w procesach
zarządzania rozwojem różnej wielkości regionów.

K_W02

W_04

Zna możliwości finansowania rozwoju regionów

K_W04

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego

U_01

Posiada umiejętność kreatywnego myślenia i przekazywania zdobytej
wiedzy na różnych poziomach zarządzania jednostkami przestrzennymi.

U_02

Posiada praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy o zarządzaniu dla K_U07, K_U09

K_U03, K_U04,
K_U05

innowacyjnego rozwoju regionów.
Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K_01

Potrafi określić rodzaj i dynamikę zachodzących zmian dotyczących
funkcjonowania jednostek przestrzennych.

K_K04

K_02

Jest przygotowany pod względem kompetencyjnym do zarządzania
rozwojem regionalnym i lokalnym.

K_K05

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania
Treści modułu kształcenia:
1. Zagadnienia dotyczące polityki regionalnej i lokalnej Polski i UE.
2. Rozwój lokalny i regionalny w polityce UE.
3. Region, powiat, gmina jako system ekonomiczno-przestrzenny.
4. Programowanie rozwoju terytorialnego (lokalnego, regionalnego).
5. Rola województwa samorządowego w polskiej polityce rozwoju terytorialnego.
6. Społeczny wymiar rozwoju terytorialnego.
7. Strategiczne zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym.
8. Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego.
9. Bezpieczny ekonomicznie rozwój regionów i jednostek lokalnych.
10. Gmina jako podmiot zarządzania rozwojem lokalnym.
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. M. Grzebyk, Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.
4. M. Stec, K. Bandarzewski, Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu
województwa, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
5. W. Adamowicz (red.), Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym,
PWSZ, 2006 .
Literatura dodatkowa:
1. K. Kuciński (red.), Lokalizacja ekonomicznie bezpieczna, CeDeWu, Warszawa, 2017
2. K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, Difin, Warszawa, 2010.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład monograficzny, wykład z elementami dyskusji, 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:
Wykład – egzamin
Ćwiczenia – zaliczenie bez oceny
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń,
natomiast weryfikacja efektów w zakresie wiedzy – w trakcie egzaminu pisemnego.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, aktywność przeliczana na ocenę.
Studenci uzyskają zaliczenie z ćwiczeń na podstawie ich pracy w ciągu całego semestru.
Brane są pod uwagę:
 aktywność podczas ćwiczeń,
 przygotowanie do ćwiczeń,
 prace domowe,
 testy, kazusy oraz zadanie opracowywane samodzielnie podczas ćwiczeń.
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie odpowiedniej ilości plusów za aktywność (na studiach
stacjonarnych pięć plusów, na studiach niestacjonarnych pięć plusów).
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
Plusy są przeliczane na ocenę z ćwiczeń.
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
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konsultacje

32,5

Studiowanie zaleconej literatury

20

Przygotowanie się do ćwiczeń

20

Analiza bieżących wydarzeń

10

Przygotowanie do egzaminu

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

125

Punkty ECTS za przedmiot

5

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

10

Ćwiczenia

10

Konsultacje

17,5

Studiowanie zaleconej literatury

35

Przygotowanie się do ćwiczeń

27,5

Analiza bieżących wydarzeń

10

Przygotowanie do egzaminu

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

125

Punkty ECTS za przedmiot

5

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

Nauka o polityce publicznej

Public Policy Studies

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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Łukasz Święcicki

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Łukasz Święcicki, dr Jerzy Szukalski, dr Agnieszka
Dybowska

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą z
zakresu nauki o polityce publicznej. Celem szczegółowym
jest wprowadzenie studentów w teorię polityk publicznych,
jej metodologię, perspektywę analizy badawczej.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student ma pogłębioną wiedzę o strukturze, instytucjach i relacjach panujących
K_W02
między nimi w odniesieniu do społeczeństwa i ważnych problemów społecznych

W_02

Student ma pogłębioną wiedzę o poglądach na instytucje, normy i idee
społeczno-polityczne, ekonomiczne i prawne

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

K_W05

Symbol efektu
kierunkowego

U_01

Student potrafi stosować zdobytą wiedzę teoretyczną do analizy przepisu aktu
prawnego w odniesieniu do danej sytuacji

K_U02

U_02

Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę i teorię do samodzielnego
zaproponowania rozwiązania danego problemu społecznego

K_U04

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K_01

Student ma świadomość potrzeby ciągłego rozwoju, przekładania teorii na
praktykę

K_K01

K_02

Student umie uczestniczyć w projektowaniu zmian rzeczywistości społecznej

K_K03

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa i wiedzy o społeczeństwie.
Treści modułu kształcenia:
1. Pojęcie polityki i polityki publicznej
2. Teorie polityki publicznej i zarządzania publicznego
3. Teoria wyboru publicznego/społecznego
4. Sfera publiczna/sfera prywatna
5. Ekonomiczna teoria władzy, demokracji
6. Dobra publiczne/wspólne
7. Analiza grup interesu/nacisku
8. Historyczne wzorce polityki publicznej
9. Przykłady i praktyka polityki publicznej
10. Rodzaje polityk publicznych
11. Polityka publiczna jako dyscyplina naukowa w Polsce i świecie
12. Polityki publiczne podmiotów niepaństwowych
13. Krytyczne teorie polityk publicznych
14. Rządzenie, governance
Literatura podstawowa:
1. J. Kwaśniewski (red.), Nauki o polityce publicznej, Warszawa 2018
2. B. Szatur-Jaworska (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne,
Warszawa 2018
3. J. Wilkin, Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania
sfery publicznej, Warszawa 2005.
4. M. Zawicki (red.), Wprowadzenie do nauki o polityce publicznej, Warszawa 2014.
5. A. Zybała, Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w
Polsce i innych krajach, Warszawa 2012
http://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/polityki_publiczne.pdf
Literatura dodatkowa:
1. J. Hausner, Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie Publiczne”, 2007, nr 1;
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9c7365cd-4db4-4082-8b51-3cdc070f5869/c/zp013.pdf
2. J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.
3. B. Pytlik (red.), Administracja publiczna w procesie planowania polityki publicznej, Warszawa 2019
R. Szarfenberg, Polityka publiczna – zagadnienia i nurty teoretyczne, „Studia z Polityki Publicznej”, 2016, nr 1
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik_szpp/Documents/numer%201(9)%202016/058_02_Szaefen
berg.pdf

4. M. Zawicki, Nowe zarządzanie publiczne, Warszawa 2011.
5. Inne artykuły rekomendowane przez wykładowcę celem uzupełnienia wiedzy.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład audytoryjny, prezentacja multimedialna, studium przypadku, metoda projektu, praca z tekstem
źródłowym, dyskusja
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie dyskusji nad wybranym
zagadnieniem i poprzez kolokwium końcowe i egzamin.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę kolokwium końcowego
oraz egzaminu.
Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę
systematyczności, stopnia przygotowania i aktywności w trakcie zajęć
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin pisemny lub ustny. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Warunkiem zaliczenia zajęć jest zaliczenie kolokwium końcowego pisemnego, aktywność na zajęciach (ćwiczeniach),
przygotowanie referatu/prezentacji. Wykłady/ćwiczenia: kolokwium pisemne w formie testu pytań otwartych i
zamkniętych.
Procentowy zakres ocen:
91 – 100% – bdb
81 – 90% – db+
71 – 80% – db
61 – 70% – dst+
51 – 60% – dst
50 – 0% - ndst
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Godziny kontaktowe:
Wykłady

15 godzin

Ćwiczenia

15 godzin

konsultacje

32,5 godzin

Praca własna studenta:
Studiowanie wskazanych fragmentów literatury

22,5 godziny

Przygotowanie do zajęć

20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia

25 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

125 godzin

Punkty ECTS za przedmiot

5

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Godziny kontaktowe:
Wykłady

10 godzin

Ćwiczenia

10 godzin

konsultacje

17,5 godziny

Praca własna studenta:
Czytanie wskazanych fragmentów literatury

35 godzin

Przygotowanie do zajęć

25 godzin

Przygotowanie do zaliczenia

27,5 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

125 godzin

Punkty ECTS za przedmiot

5

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

Gospodarka komunalna i przestrzenna

Municipal and spatial 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):

drugiego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II
3

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Wojciech Gonet

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Mgr Piotr Żywieckii

Założenia i cele przedmiotu:

Symbol
efektu
W_01
W_02

1. Przekazanie studentom wiedzy na temat
określony tytułem zajęć.
2. Student po zakończeniu kursu powinien
dysponować
wiedzą
na
temat
ekonomicznych
oraz
administracyjnoprawnych uwarunkowań funkcjonowania
samorządu terytorialnego.
3. Powinien dysponować wiedzą na temat
realizacji bieżących i nieprzerwanych
potrzeb
mieszkańców
w
drodze
świadczenia powszechnie dostępnych
usług wynikających z zamieszkania
ludności ze szczególnym zwróceniem
uwagi na kwestie dotyczące ładu
przestrzennego.
4. Ma być wyposażony w wiedzę na temat
źródeł finansowania zadań samorządu
terytorialnego
oraz
sposobu
zorganizowania przestrzeni i roli pełnionej
tutaj przez władzą publiczną przede
wszystkim jako wyrazicielkę interesu
społecznego.

Symbol
efektu
WIEDZA
kierunkoweg
Student:
o
Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach i więziach ekonomicznych sektora
K_W04
publicznego.
Ma pogłębioną wiedzę o więziach prawnych w publicznej działalności
K_W13
gospodarczej.
Efekty uczenia się

U_01
U_02

Ks_01

Ks_02

UMIEJĘTNOŚCI
Student:
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych formach i
zakresach oraz rozszerzoną zdolność krytycznej oceny skuteczności i
przydatności zdobytej wiedzy.
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student:
Potrafi określić priorytety w realizacji zadań i celów określonych przez
siebie lub innych.
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.

Forma i typy zajęć:

K_U07
K_U11

KK_01

KK_04

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu administracji publicznej (a szczególnie samorządowej).
Treści modułu kształcenia:
1. Przedstawienie założeń i celów zajęć. Omówienie literatury i przedstawienie warunków
zaliczenia.
2. Cele i treść decentralizacji władzy publicznej. Istota samorządu terytorialnego.
3. Gospodarka budżetowa ( zasady budżetowe, uchwalanie i realizowanie budżetu).
4. Działalność gospodarcza samorządów terytorialnych.
5. Samorząd terytorialny a usługi publiczne.
6. Polityka rozwoju samorządów terytorialnych.
7. Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej.
8. Pojęcie gospodarki przestrzennej.
9. Formy i warunki równowagi przestrzennej.
10. Kapitał ludzki.
11. Kapitał przestrzenny.
12. Inne zjawiska i procesy dynamiczne w gospodarce przestrzennej.
13. Zmiany funkcji miast i regionów. Procesy dostosowawcze.
14. Modelowanie gospodarki przestrzennej.
15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenia.
Literatura podstawowa:
1. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Koncepcje teoretyczne, Poznań, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu, 2018.
2. W. Kozłowski, Zarządzenie gospodarką komunalną, Olsztyn, New Europe Firma Szkoleniowa,
2015.
3. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015.
4. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Warszawa, Wolters Kluwer, 2016.

Literatura dodatkowa:
1. W. Hartung, Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i
świadczeniu usług komunalnych z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz krajowego
porządku prawnego, Wydawnictwo C. H. Beck, 2018.
2. H. Izdebski, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni: doktrynalne prawno-polityczne,

uwarunkowania urbanistyki i architektury, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2015.
3. M. Kościelniak, P. Michalski, Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu
terytorialnego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia audytoryjne realizowane są przy pomocy metod: dyskusji, analizy dokumentów źródłowych,
prac w zespołach, debaty
Sposoby weryfikacji efektów uczenia 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 podczas analizy dokumentów
źródłowych oraz dyskusji i debat na ćwiczeniach.
Weryfikacja efektów uczenia 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
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Wykład:
Egzamin pisemny sprawdzających stopień opanowania przez studentów materiału
wykładowego oraz wskazanych aktów prawnych i pozycji literatury. Oceniana jest odpowiedź na każde
pytanie. Ocena końcowa jest wypadkową ocen trzymanych z każdej odpowiedzi.
Punktowy zakres ocen z testu egzaminacyjnego:
5 pkt – bdb
4 pkt – db
3 pkt – dst
0-2 pkt – ndst
Ćwiczenia – zaliczenie bez oceny. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń w oparciu o kolokwium pisemne
(60% oceny) oraz ocenę zespołowej i indywidualnej pracy na ćwiczeniach (40%).
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:
- 15 h - wykłady,
- 15 h – ćwiczenia,
- 32,5 h - konsultacje.
2. Praca własna studenta:
- 20 h - przygotowanie do kolokwium,
- 20 h - przygotowanie się do zajęć,
- 22,5 h - przygotowanie do egzaminu

Studia niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe:
- 10 h - wykłady,
- 10 h – ćwiczenia,
- 17,5 h - konsultacje.
2. Praca własna studenta:
- 30 h - przygotowanie do kolokwium,
- 30 h - przygotowanie się do zajęć,
- 37,5 h - przygotowanie do egzaminu

Łączna liczba godzin: 125
Punkty ECTS: 5

Łączna liczba godzin: 125
Punkty ECTS:

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

Teorie zarządzania publicznego

Theory of Public Organization and Management

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:

Administracja

Jednostka realizująca: Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

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

Drugiego stopnia

Rok studiów: II
Semestr: 3
Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Jerzy Szukalski

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Jerzy Szukalski

Założenia i cele przedmiotu:

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

Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
W_04
Symbol
efektu
U_01
U_02

Efekt uczenia się: WIEDZA
ma elementarną wiedzę o normach, regułach i zasadach organizacji i
kierowania instytucjami społecznymi (administracyjnymi i gospodarczymi),
ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich
elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian,
ma podstawową wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji
publicznych oraz rodzajów więzi społecznych,
ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach organizacyjnych i prawnych
aktywności gospodarczej ludzi i organizacji.
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego
K_W01
K_W08
K_W05
K_W19
Symbol efektu
kierunkowego

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji różnorodnych zjawisk
społecznych analizując ich powiązania z różnymi dziedzinami administracji K_U01
i prawa,
Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania
K_U06
konkretnych problemów

Symbol
efektu
K_01

K_02

K_03

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE
potrafi określić priorytety w zarządzaniu organizacją publiczną w
odniesieniu do otoczenia w którym organizacja funkcjonuje,
ma przekonanie o wadze i znaczeniu zachowań profesjonalnych i
etycznych przy określaniu priorytetów służących realizacji stawianych
przez siebie lub innych celów,
dostrzega i formułuje dylematy etyczne i problemy moralne związane z
własną pracą i pracą innych osób, poszukuje optymalnych rozwiązań i
postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Forma i typy zajęć:

Symbol efektu
kierunkowego
K_K01

K_K03

K_K02

Wykład, ćwiczenia audytoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wiedza o społeczeństwie. Ukończony kurs z Nauki o państwie.
Treści modułu kształcenia:
1. Nauki o zarządzaniu. Wprowadzenie do zajęć – omówienie programu. Bibliografia. Struktura
dyscyplinarna nauk o organizacji i zarządzaniu. Istota i znaczenie zarządzania w praktyce organizacji
i administracji. Problematyka współdziałania nauk o zarządzaniu z innymi naukami.
2. Podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania. Czym jest zarządzanie? Czym jest
organizacja? Role menedżera.
3. Teorie zarządzania i jego główni przedstawiciele: naukowe zarządzanie, Taylor. Polska prakseologia
– Kotarbiński, Pszczołowski, Rudniański.
4. Nurt administracyjny - Fayol, Weber.
5. Human relations – Mayo, McGregor.
6. Podejście systemowe i ilościowe w zarządzaniu organizacją. Podejście systemowe. Organizacja jako
system. System zarządzania organizacją. Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. Metody
zarządzania.
7. Podejście sytuacyjne.
8. M. Weber i model idealnej biurokracji. Biurokratyzacja. Władza w organizacji.
Literatura podstawowa:
1. Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Katowice 2013.
2. M. Raczyńska, K. Krukowski, Zarządzanie w administracji publicznej. Od idealnej biurokracji do
zarządzania procesowego, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków 2020.
3. M. Amstrong, Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Rebis, Poznań,
2014.
4. Z. Władek, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Wyd. Difin, Warszawa 2016.
5. L. Korzeniowski, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
Literatura dodatkowa:
1. M. Marks-Krzyszkowska, Zarządzanie publiczne – istota i wybrane koncepcje, „Acta Universitatis
Lodziensis” 2016, t. 56, s. 37-51.
2. W. Szumowski, zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji, „Nauki o Zarządzaniu” 2014,
nr 4, s. 86-99.
3. M. Zawicki, New Public Managment i Public Governance – zarys koncepcji zarządzania publicznego, [w:]
Studia z zakresu zarządzania publicznego, t. 2, J. Huser, M. Kukiełka (red.), Kraków 2002.
4. Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, D. Szczęściło (red.), Wyd.
Poligraf, Warszawa 2014.
5. E. Kowalska-Napora, Uwarunkowania funkcjonowania nowoczesnej organizacji, Wyd. M. Derewiecki,
Kęty 2014.
6. M. Nawojczyk, Nowoczesne formy zarządzania w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe WNEiZ UŚ”

2016, t. 1, s. 212-220.

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 w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje poprzez
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 obowiązkowej i zalecanej literaturze
przedmiotu.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie na ocenę, na którą składa się w równej części (po 50%) ocena pracy własnej studenta
(nabytych umiejętności) w formie pisemnej wraz z aktywnością na ćwiczeniach i konsultacjach
(kompetencje społeczne) oraz ocena z kolokwium sprawdzającego stopień opanowania treści
teoretycznych (wiedza), przeprowadzonego w formie pisemnej
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
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konsultacje

20

Czytanie wskazanych fragmentów literatury

20

Przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie do kolokwium

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

10

Ćwiczenia

10

Konsultacje

10

Czytanie wskazanych fragmentów literatury

30

Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do kolokwium

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

