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ECTS 

N 

(nauczyciel) 

S 

(student) 

 

7 

Wykłady  30  1 

 Przygotowanie się do wykładów (analiza literatury)  40 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie się do egzaminu  50 2 

Przygotowanie się do kolokwium (K1)  25 1 

Przygotowanie projektu badawczego  (P1)  25 1 

Przygotowanie pracy pisemnej (PP1)  25 1 

Razem 

 

30 165 7 

Metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny z prezentacja multimedialna; 

Wykład problemowy; 

 konwersacja z prezentacją multimedialną,  

 analiza teksów źródłowych z dyskusją,  

 indywidualne projekty studenckie, 

 dyskusja. 

 

  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi: Wiedza z zakresu historii administracji 

Cele przedmiotu 

1. Student powinien poznać podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania oraz funkcjonowania administracji 

publicznej, jej kontekstów organizacyjnych, prakseologicznych, socjologicznych i normatywnych. Powinien zapoznać się 

z prawnymi uwarunkowaniami organizacji i funkcjonowania systemu administracji. 

2. Student powinien uzyskać wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej i umieć zastosować 

ją w praktyce. Powinien też znać podstawowe metody badawcze nauki administracji, aby móc zastosować je w celu 

badania i oceny funkcjonowania aparatu administracji publicznej. 

Treści programowe 

Wykłady: 

1. Geneza nauki administracji. (2 h) 

(Prekursorskie prace fizjokratów. Kameralistyka – główne nurty badawcze. Prawne ujęcia nauki administracji w XIX 

wieku. Ewolucja administracji w XIX wieku – związki z naukami o zarządzaniu. Współczesny charakter nauki 

administracji). 

2. Istota i zadania nauki administracji. (3 h) 

(Pojęcie administracji.  Podmioty administrujące ich organy. System administracji publicznej. Spór o istotę nauki 

administracji – zagadnienie samodzielności tj. dyscypliny. Rzeczywistość administracyjna jako przedmiot nauki 

administracji. Metodologia nauki administracji. Relatywizm twierdzeń nauki administracji).  

3. Nurty badawcze nauki administracji w Polsce ( 1 h) 



(Podejście tradycyjne – synteza socjologii administracji i aspektów normatywnych. Podejście prakseologiczne – 

ujmowanie administracji publicznej jako systemu zinstytucjonalizowania. Podejście kompleksowe. Propozycje 

kooperacji nauki administracji. Perspektywy rozwoju nauki administracji w Polsce. 

4. Funkcjonowanie administracji publicznej. (3 h) 

(Rodzaje funkcji administracji publicznej. Władztwo organizacyjne w administracji. Ogólne pojęcie kierowania. 

Kierowanie w administracji. Zasada kompetencyjności. 

Kolegialność a monokratyzm. Podstawowe kryteria wyróżniania układów administracyjnych. Systemowe 

uwarunkowania). 

5. Narodowe modele administracji publicznej. (3 h) 

(Modele administracji publicznej w innych państwach na przykładzie Anglii, Francji, Niemiec) 

6. Problematyka kadr w administracji. (3 h) 

Status urzędnika. Kształtowanie pozycji urzędnika. Potrzeby stabilizacji kadry. Systemy awansu zawodowego. 

Pragmatyki urzędnicze. Korpusy pracownicze. Systemy ocen kadr). 

7. Problematyka przemian i reform administracji. (3 h) 

(Przekształcenia makrostrukturalne. Charakterystyki podziałów terytorialnych. Prakseologiczne determinanty 

podmiotów terytorialnych. Determinanty społeczne, gospodarcze, kulturowe, geograficzne. Podziały terytorialne w 

aspekcie sprawności funkcjonowania administracji. Przekształcenia zadań administracji. Istota i klasyfikacje zadań 

administracji. Decentralizacja zadań.) 

8. Kontrola administracji publicznej.  (3 h) 

(Rodzaje i kryteria kontroli. Sankcje w procesie kontroli. Instytucjonalne i funkcjonalne formy kontroli administracji. 

Społeczna kontrola administracji i jej znaczenie. Organy kontroli zewnętrznej.). 

9. Działania marketingowe i public relations administracji publicznej. (3 h) 

(Pojęcie PR. Koncepcja wizerunku administracji publicznej. Narzędzia marketingowe. Komunikacja wewnętrzna i 

wewnętrzna. Przygotowanie projektu: plan działań PR)  

10. Administracja w działaniu.  

(Teoria zmian w organizacji. Zagrożenia dysfunkcji administracji). 

Efekty uczenia się 

 

Wiedza 

W01- wyjaśnia pojęcia i konstrukcje 

nauk prawnych i administracyjnych oraz 

analizuje wydarzenia i procesy 

historyczne; 

W02- wyjaśnia koncepcje administracji 

publicznej, jej funkcje, interpretuje rolę 

instytucji ustrojowych w państwie oraz 

określa wzajemne relacje między 

głównymi organami państwa 

Umiejętności 

U-01- rozpoznaje modele administracji 

publicznej; 

Kompetencje społeczne  

K-01 wyjaśnia rolę administracji 

publicznej i jej instytucji  

w organizacji państwa i współczesnego 

społeczeństwa. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania 

egzaminacyjne 

 Formy i kryteria zaliczenia  
Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym. 

Ocena końcowa wyliczana jest wg tabeli.  

Skala ocen dla 

wykładów 

 

Kod Suma 

Ocena końcowa  

 

Kolokwium 

 

 

K1 

 

20 

Esej  P1 20 

Praca pisemna PP1 10 

Obecność 0 10 

Egzamin Ep 40 

 

Próg uzyskania zaliczenia to 50% - poniżej progu student nie uzyskuje 

zaliczenia. Suma punktów możliwych do zdobycia podczas zajęć wynosi 100 

w tym: 

1. 40 p. Egzamin pisemny (5 pytań otwartych) 

2. 20 p. Projekt badawczy na zadany temat (zaliczenie min. 10 punktów). 

np. 1.Oceń organizację i działania PR urzędu wybranego 

miasta/powiatu/instytucji. 2. Przygotuj strategię promocyjną urzędu na 

wybrany temat.  

3. 20 p.  Kolokwium (5 pytań otwartych, zaliczenie min. 10 pkt.)  

4. 10 p.  esej na zadany temat (zaliczenie min. 10 punktów, 5 s. TnR), np. 

współczesne systemy administracji publicznej - bez Polski (np. rys 

historyczny, współczesny system polityczny,  rola prezydenta, struktura 

rządu, status urzędników, administracja nierządowa, aparat pomocniczy, 

organizacja administracji terenowej, samorządu terytorialnego). 

5. 10 punktów obecności:  

0 lub 1 nieobecność – 10 punktów;  



2 nieobecności – 5 punktów,  

3 i więcej nieobecności – 0 punktów). 

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_W01 

S1A_W07 

S1A_W08 

S1A_W09 

 

W-02 
K1A_W04 

S1A_W01 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W08 

U-01 K1A_U02 
S1P_U01 

S1P_U02 

K-01 K1A_K01 S1P_K07 

 

Wykaz literatury:  

 

Literatura podstawowa 

1. Nauka administracji, red. B. Kudrycka, G. Peters, J.P. Suwaj, Wolters Kluwer, Warszawa 2009. 

2. Nauka administracji, red. Z. Cieślak, LexisNexis, Warszawa 2012 

Literatura uzupełniająca 

1.  Z. Leoński, Nauka Administracji, C.H.Beck 2010. 

2. T. Maciejewski, J. Gierszewski, M. Brunka (red.) Wybrane zagadnienia administracji publicznej, Chojnice 2012.  

Kontakt  

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