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Plan studiów 

niestacjonarnych drugiego stopnia 

na kierunku administracja 

 

(uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji 

na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r. 

zmieniony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji 

na posiedzeniu w dniu 17 września 2013 r., 
 

i obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014) 

  

 

Wymagania ogólne: 

 

1. Liczba lat:        2 

2. Liczba semestrów:       4 

3. Liczba godzin:        606 

4. Liczba godzin wykładów (W):      423 

5. Liczba godzin prowadzonych w formie innej niż wykład 

 ćwiczenia (ćw.), lektoraty (lekt.), konwersatoria (konw.):   183 

6. Liczba godzin zajęć do wyboru:      186 

7. Liczba egzaminów (E):       10 

8. Liczba zaliczeń wykładów na ocenę (Z):     15 

9. Liczba zaliczeń wykładów bez oceny (ZAL.):     

10. Liczba zaliczeń zajęć innych niż wykład na ocenę (zal.):   12 

       

11. Liczba punktów ECTS:       120 
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I ROK 

 

Semestr I ( zimowy):       ECTS – 27 pkt. 

1. Problemy stosowania i wykładni prawa      (5) 

W – 18 godz. [E] 

2. Prawo  i postępowanie karne skarbowe      (5) 

 W – 27 godz. [E] 

3. Podstawy postępowania cywilnego       (4) 

 W - 18 godz. [Z] 

4. Zasady ustroju politycznego państwa      (6) 

W – 30 godz. [E] 

5. Ochrona i dostęp do informacji w administracji     (3) 

konw. - 21 godz. [zal.] 

6. System ochrony prawnej w UE       (4) 

W – 27 godz. [Z] 

7. Prawoznawstwo (u) 

W – 21 godz. [ZAL.] 

8. Konstytucyjny system organów państwa (u) 

W – 30 godz. [ZAL.] 

9. Prawo administracyjne (cz. ogólna) (u) 

W – 30 godz. [ZAL.] 

(u) – przedmioty uzupełniające dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: europeistyka, politologia, stosunki międzynarodo-

we,  historia, finanse i rachunkowość, pedagogika, socjologia, zarządzanie 

 

E - 3; Z - 2, zal. – 1;  

Godzin: 141 (W – 120; ćw./konw. – 21) 

 

Semestr II (letni):       ECTS – 33 pkt. 

10. Postępowanie sądowo-administracyjne      (7) 

W – 18 godz. [E]; ćw. - 12 godz. [zal.] 

11. Publiczne prawo konkurencji       (5) 

W – 27 godz. [E] 

12. Zbiorowe stosunki pracy        (3) 

W – 12 godz. [Z] 

13. Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej     (7) 

W – 15 godz. [E]; ćw.  - 12 godz. [zal.] 

14. Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej   (3) 

W – 12 godz. [Z] 

15. Prawo pomocy socjalnej*        (3*) 

W – 12 godz. [Z] 

16. Prawo ochrony konsumenta*       (3*) 

W – 12 godz. [Z] 

17. Przedmioty fakultatywne (dwa)       (4) 

2 x W- 12 godz. [Z] 

18. Proseminarium magisterskie       (1) 

S – 18 godz. [zal.] 

 
* przedmioty do wyboru (jeden spośród dwóch) 

 

E - 3; Z - 5, zal. - 3;  

Godzin: 162 (W – 120; ćw./konw./sem. – 42) 

 

Rok I, sem. I (zimowy) i II (letni) 

E - 6; Z - 7, zal. - 4;  

Godzin:  303 (W – 240; ćw./konw./sem. – 63) 
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II ROK 

 

Semestr III (zimowy):       ECTS – 30 pkt. 

1. Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE    (5) 

W - 18 godz. [E]; ćw.  - 12 godz. [zal.] 

2. Prawo ochrony środowiska*       (1*) 

konw. - 12 godz. [zal.] 

3. Państwowe prawo wyznaniowe*       (1*) 

konw. - 12 godz. [zal.] 

4. Administracja wobec praw człowieka      (2) 

konw. – 12 godz. [zal.] 

5. Historia nowożytnej myśli społeczno-ekonomicznej i politycznej   (5) 

W – 18 godz. [E]; ćw.  - 12 godz. [zal.] 

6. Prawo ubezpieczeń społecznych      (5) 

 W - 18 godz. [E]; ćw.  - 12 godz. [zal.] 

7. Socjologia organizacji administracji      (4) 

W – 27 godz. [Z] 

8. Przedmioty fakultatywne (trzy)       (6) 

3 x W- 12 godz. [Z] 

9. Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego            (2/20) 

S – 18 godz. 

10. Postępowanie administracyjne (u) 

W – 30 godz. [ZAL.] 

 

(u) – przedmioty uzupełniające dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: europeistyka, politologia, stosunki międzynarodo-
we,  historia, finanse i rachunkowość, pedagogika, socjologia, zarządzanie 

* konwersatoria do wyboru (jedno spośród dwóch) 

 

E - 3; Z - 4,  zal. - 5; zaliczenie bez oceny - 0 

Godzin: 195 (W – 117; ćw./konw./sem. – 78) 

 

Semestr IV (letni):        ECTS – 30 pkt. 

11. Wybrane problemy współczesnej administracji i prawa administracyjnego  (2) 

 W – 18 godz. [E] 

12. Przedmioty fakultatywne (cztery)       (8) 

4 x W- 12 godz. [Z] 

13. Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej     (1) 

konw. - 12 godz. [zal.] 

14. Współczesne systemy wyborcze       (1) 

konw. - 12 godz. [zal.] 

15. Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego           (8/20) 

S – 18 godz. [zal.] 

  - praca dyplomowa        (5/20) 

  - egzamin dyplomowy        (5/20) 

  

 

E - 1; Z - 4,  zal. - 3;  

Godzin: 108 (W – 66; ćw./konw./sem. – 42) 

 

Rok II, sem. I (zimowy) i II (letni) 

E - 4; Z - 8,  zal. – 8; 

Godzin: 303 (W – 183; ćw./konw./sem. – 120) 

 

 

 


