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Katedra Administracji 
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kształcenia/for
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Formy zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
N 

(nauczyciel) 
S 

(student) 
 

4 
Wykłady  15  0,5 

 Przygotowanie się do wykładów (analiza literatury)  30 1 
 Przygotowanie eseju   (E1)  25 1 

Przygotowanie się do kolokwium (K1)  15 0,5 

Przygotowanie się do egzaminu  30 1 

Razem 
 

15 100 4 

Metody dydaktyczne 
• Wykład problemowy; 

• konwersacja z prezentacją multimedialną,  
• analiza teksów źródłowych z dyskusją,  
• indywidualne projekty studenckie, 
• dyskusja. 

  
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
 
  Wymagania formalne: BRAK 
 Wymagania wstępne:  podstawy wiedzy o państwie i prawie, organizacjach publicznych, nauki administracji  

Cele przedmiotu 
W wyniku zrealizowanych zajęć z przedmiotu student powinien: 
Znać: 
1) podstawowe pojęcia z zakresu podstaw administracji publicznej, 2) podstawowe uwarunkowania 
funkcjonowania administracji, 3)mechanizmy funkcjonowania administracji publicznej. 
Umieć: 
1) wyodrębniać sfery administracji publicznej pod względem funkcjonalnym i instytucjonalnym;  
2) rozumieć rolę administracji publicznej we współczesnym demokratycznym państwie prawnym;  
3) oceniać działania administracji publicznej pod kątem realizacji przyjętych zasad i wartości. 
•  
Treści programowe 

1. Administracja publiczna– definicje i podstawowe pojęcia. 
2. Od biurokracji do administracji publicznej – rodowód i ewolucja administracji. 



3. Zadania, funkcje i sfery działania administracji publicznej.  
4. Organy administracji publicznej – pojęcie, rodzaje, sposoby kreacji, wzajemne relacje.  
5. Odpowiedzialność i kontrola administracji publicznej.  
6. Zarządzanie w administracji publicznej. 
7. Nowe zarządzanie publiczne. 
8. Public relations w administracji publicznej.  
9.  Realizowanie polityki w systemie politycznym: relacje polityka - administracja publiczna 
10.  Źródła i kierunki przeobrażeń w administracji publicznej - dwie generacje reform 

administracyjnych. 
 

Efekty uczenia się 
 
Wiedza 
(A) W-01 wyjaśnia koncepcje administracji publicznej, 
jej funkcje, interpretuje rolę instytucji ustrojowych  
w państwie oraz określa wzajemne relacje między 
głównymi organami państwa; 
(A2) W-02 Jest zorientowany i rozumie procesy 
zachodzące w sferze administracji, rozumie rolę 
administracji w organizacji państwa i społeczeństwa 
(A3) W-03 tłumaczy metody i techniki zarządzania 
organizacjami administracji publicznej 
Umiejętności 
U-01 rozpoznaje modele administracji publicznej; 
U-02 stosuje terminologię administracji publicznej 
w praktyce. 
 
Kompetencje społeczne  
K-01 jest świadomy konieczności kreowania 
pozytywnego wizerunku pracownika administracji. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 
kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

U Sposób zaliczenia  
Egzamin pisemny 
B. Formy i kryteria zaliczenia  
Zajęcia kończą się egzaminem. Ocena końcowa 
wyliczana jest wg tabeli nr 1.  
 
Tabela nr 1.  

Skala ocen dla 
wykładów 

 

Kod Suma 

Ocena końcowa  
 

Kolokwium 
 

 
K1 

 
30 

Esej naukowy  E1 20 

Obecność 0 10 

Egzamin Ep 40 

 
Przedmiot kończy się egzaminem. Ocena końcowa 
wystawiana jest zgodnie z systemem punktowym 
wg Systemu ECTS. Próg uzyskania zaliczenia to 
50% - poniżej progu student nie uzyskuje 
zaliczenia. Suma punktów możliwych do zdobycia 
podczas zajęć wynosi 100 w tym: 
 60 punktów – egzamin pisemny – test z pytaniami 
otwartymi; min. 30 punktów na zaliczenie) 
  Esej naukowy na zadany temat (zaliczenie min. 
15 punktów).         
10 punktów obecności:  
0 lub 1 nieobecność – 10 punktów;  
2 nieobecności – 5 punktów,  
3 i więcej nieobecności – 0 punktów). 
Egzamin pisemny na który składają się pytania 
zamknięte, pytania otwarta, krótka wypowiedź 
pisemna. 
Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie 
sumarycznej ilości punktów: 
0 – 49 pkt.: ocena 2,0 
50 – 60 pkt.: ocena 3,0 
61 – 70 pkt.: ocena 3,5 
71 – 80 pkt.: ocena 4,0 
81 – 90 pkt.: ocena 4,5 
Powyżej 90 pkt.: ocena 5,0 



Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 
 

Numer  (symbol)  
efektu kształcenia 

 

Odniesienie  do efektów kształcenia  
dla programu 

Odniesienie  do efektów kształcenia  
dla obszaru 

W-01 K1A_W04 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W08 

W-02 K1A_W08 
S1A_W02 
S1A_W08 
S1A_W09 

W-03 K1A_W11 
S1A_W03 
S1A_W04 
S1A_W06 

 
U-01 K1A_U02 

S1A_U01 
S1A_U02 

U-02 K1A_U03 
S1A_U05 
S1A_U09 

K-02 K1A_K08 S1A_K03 

 
Wykaz literatury:  
 
Literatura podstawowa 

1. Administracja publiczna, red. J. Hauser, PWN, Warszawa 2005.  
2. Nauka administracji, red. B. Kudrycka, G. Peters, J.P. Suwaj, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 

Literatura uzupełniaj ąca 
1. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo LIBER, 
2. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, 

Warszawa 2007.  
3. Administracja publiczna na progu XXI wieku, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2008.  
4. Knecht Z., Public relations w administracji publicznej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2006. 
Kontakt  
           www. januszgierszewski.pl; janusz-gierszewski@wp.pl 
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