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Program studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia 

na kierunku administracja 
 

(uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu na posiedzeniu w dniu 17 września 2013 r.)  

 

 

Ogólna charakterystyka studiów 

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

Kierunek studiów: 

 
ADMINISTRACJA 

 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

Profil kształcenia:  PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH 

 

Forma studiów: STUDIA STACJONARNE 

 

Liczba semestrów: 6 
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Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi studiów:  

180 

 

Łączna liczba  godzin dydaktycznych: 1805 

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: LICENCJAT 

 

Specjalność:  BEZ PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI 

 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji 

kształcenia przez absolwentów kierunku: 

 

 

 

 

 

 

   Ogólny cel kształcenia można określić jako wszechstronne 

kształcenie uniwersalnych kadr urzędniczych zarówno na potrzeby 

administracji publicznej, jak i niepublicznej, co w pełni odpowiada 

profilowi ogólnoakademickiemu. 

 

   Koncepcję tę można uznać za sprawdzoną w kilkudziesięcioletniej 

praktyce działalności dydaktycznej wydziału, dlatego nadal studia 

administracyjne są zaprojektowane nie jako studia przygotowujące 

wszystkie kategorie pracowników administracji, lecz studia, które mają 

wszechstronnie kształcić najważniejszy człon tych pracowników, a 

mianowicie urzędników, których zasadnicze zadania polegają  na 

stosowaniu prawa i to głównie przez załatwianie spraw 

administracyjnych. 

 

   Tak wykształcony absolwent poradzi sobie z dynamicznie 

zmieniającym się stanem prawnym w każdej dziedzinie, a zatem 

możliwości jego zatrudnienia są o wiele większe, niż to ma miejsce w 

przypadku prowadzenia studiów wąskospecjalistycznych. 
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  Przykładowo można wskazać jako miejsca potencjalnego zatrudnienia 

samodzielne stanowiska urzędnicze w: urzędach gmin, urzędach miast 

(miejskich), starostwach, urzędach marszałkowskich, innych 

instytucjach samorządowych, urzędach wojewódzkich, urzędach 

administracji specjalnej, w tym inspekcjach, służbach i strażach. 

 

Absolwenci kierunku mogą też znaleźć pracę w organizacjach 

pozarządowych, partiach politycznych, a także aspirować do pełnienia 

funkcji radnych w samorządach wszystkich szczebli.  

 

   Zapewniona jest możliwość kontynuacji kształcenia na studiach 

administracyjnych drugiego stopnia bądź na specjalistycznych studiach 

podyplomowych prowadzonych na wydziale np. w zakresie zamówień 

publicznych, finansów samorządowych,  prawa podatkowego, a także 

na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich prowadzonych 

przez inne wydziały UMK (np. na kierunku zarządzanie, finanse i 

rachunkowość, politologia, stosunki międzynarodowe). 

Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią 

UMK: 

 

 

 

Program kształcenia na kierunku administracja pozostaje w związku z 

misją i strategią UMK poprzez budowanie jego pozycji i renomy 

przede wszystkim na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym.   

 

Związek ten jest realizowany poprzez tworzenie oferty edukacyjnej, 

zgodnej z ideą procesu bolońskiego uwzględniającej zapotrzebowanie 

na wykwalifikowane kadry ze strony instytucji samorządowych, 

rządowych i organizacji pozarządowych.   

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w 

procesie  przygotowania i udoskonalania programu studiów 

uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w szczególności 

studentów, absolwentów, pracodawców: 

 

W procesie definiowania efektów kształcenia czerpano z wieloletnich 

doświadczeń pracowników, zdobytych w toku realizacji tego kierunku 

studiów na WPiA UMK.  

 

Ponadto zasięgano opinii środowisk administracji publicznej, w 

głównej mierze na podstawie kontaktów z kierownictwem instytucji 
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administracyjnych w regionie.  

 

Pomocne były opinie przedstawicieli wydziałowego samorządu 

studenckiego, którzy dzielili się opiniami zebranymi wśród swoich 

kolegów. 

 

Uwzględniono też opinie zebrane od absolwentów w związku z 

uroczystościami wręczania dyplomów oraz organizowanymi cyklicznie 

zjazdami absolwentów. 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – 

zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: 

 

 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI 

 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efekty kształcenia 
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Zakładane efekty kształcenia Sposoby weryfikacji 

zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych przez 

studenta 

 

Prawoznawstwo 5 Obligatoryjny Nauki W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 
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społeczne prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

cząstkowych 

odzwierciedlających opanowaną 

wiedzę, nabyte umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych już 

zagadnień, udziału w dyskusji, 

opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, prac 

pisemnych opracowanych w 

trakcie zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia, przeprowadzany w 

formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 
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umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Podstawy 

organizacji  

i zarządzania  

w administracji 

publicznej 

5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W07 ma podstawową wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań i analiz w zakresie organizacji 

funkcjonowania podmiotów publicznych, a w 

szczególności o problemach, metodach i narzędziach 

badawczych; 

 

K_W10 ma podstawową wiedzę o teoriach na temat 

organizacji i funkcjonowania instytucji administracyjnych 

i o ich historycznej ewolucji. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji 

administracyjnych, innych instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeństwa 

oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji. 

 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających opanowaną 

wiedzę, nabyte umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych już 

zagadnień, udziału w dyskusji, 

opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, prac 

pisemnych opracowanych w 

trakcie zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia, przeprowadzany w 

formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 
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W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji; 

 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we współdziałaniu 

z innymi. 

 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Historia 

administracji 

4 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych;\ 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia, przeprowadzany w 

formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 
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ochrony praw człowieka; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie; 

 

K_W10 ma podstawową wiedzę o teoriach na temat 

organizacji i funkcjonowania instytucji administracyjnych 

i o ich historycznej ewolucji. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji 

administracyjnych, innych instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeństwa 

oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji. 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

 

Podstawy ekonomii 

(mikro i makro) 

3 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/DO/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 września 2013 r. w sprawie 

programów kształcenia na kierunku administracja 

 

9 

 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji; 

 

K_K05 współdziała w przygotowaniu projektów 

społecznych uwzględniając aspekty administracyjno-

prawne. 

 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

Konstytucyjny 

system organów 

państwa 

6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych dotyczących 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
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między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji 

administracyjnych, innych instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeństwa 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 
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oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak np. 

referaty, przemówienia, interpelacje, wnioski, prezentacje 

multimedialne, wystąpienia wyborcze, sesyjne oraz w 

środkach masowego przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji. 

Techniki biurowe  

i informatyzacja 

administracji 

2 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W06 zna podstawowe techniki i narzędzia 

informatyczne pozyskiwania danych o obowiązujących 

przepisach, orzecznictwie i glosach do nich, które 

pozwalają opisywać oraz wyjaśniać różne sytuacje 

faktyczne i prawne (casusy). 

Zaliczenie konwersatorium na 

ocenę wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających opanowaną 

wiedzę, nabyte umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 
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W zakresie umiejętności: 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania 

rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej z wykorzystaniem technik mediacji i 

negocjacji; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym; 

 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak np. 

referaty, przemówienia, interpelacje, wnioski, prezentacje 

multimedialne, wystąpienia wyborcze, sesyjne oraz w 

środkach masowego przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji. 

społeczne, sprawdzane w formie: 

udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, prac 

pisemnych opracowanych w 

trakcie zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

 

Technologia 2 Obligatoryjny Nauki W zakresie wiedzy: 

K_W06 zna podstawowe techniki i narzędzia 

Zaliczenie konwersatorium na 

ocenę wystawioną na podstawie 
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informacyjna społeczne informatyczne pozyskiwania danych o obowiązujących 

przepisach, orzecznictwie i glosach do nich, które 

pozwalają opisywać oraz wyjaśniać różne sytuacje 

faktyczne i prawne (casusy). 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych. 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających opanowaną 

wiedzę, nabyte umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w formie: 

udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, prac 

pisemnych opracowanych w 

trakcie zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Prawo 

administracyjne  

(cz. ogólna) 

8 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych dotyczących 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 
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także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W07 ma podstawową wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań i analiz w zakresie organizacji 

funkcjonowania podmiotów publicznych, a w 

szczególności o problemach, metodach i narzędziach 

badawczych; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie; 

 

K_W10 ma podstawową wiedzę o teoriach na temat 

organizacji i funkcjonowania instytucji administracyjnych 

i o ich historycznej ewolucji. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 
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zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji 

administracyjnych, innych instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeństwa 

oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak np. 

referaty, przemówienia, interpelacje, wnioski, prezentacje 

multimedialne, wystąpienia wyborcze, sesyjne oraz w 

środkach masowego przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia; 

 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 
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komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji. 

Podstawy prawa 

cywilnego 

z umowami  

w administracji 

6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W06 zna podstawowe techniki i narzędzia 

informatyczne pozyskiwania danych o obowiązujących 

przepisach, orzecznictwie i glosach do nich, które 

pozwalają opisywać oraz wyjaśniać różne sytuacje 

faktyczne i prawne (casusy); 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu ochrony praw autorskich. 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych dotyczących 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/DO/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 września 2013 r. w sprawie 

programów kształcenia na kierunku administracja 

 

17 

 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji. 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 

 

Podstawy prawa 

karnego i prawa 

wykroczeń 

6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 
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K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

odpowiedzi ustnych dotyczących 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 
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rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji. 

i jej udokumentowanie. 

 

Filozofia 2 Obligatoryjny/ 

wybór 

Nauki 

humanistyczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania 

rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej z wykorzystaniem technik mediacji i 

negocjacji; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji 

administracyjnych, innych instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeństwa 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 
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oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K04 dostrzega i identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

poszukuje optymalnych rozwiązań zgodnych z prawem i 

zasadami etyki zawodowej. 

 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

Etyka urzędnicza 2 Obligatoryjny/

wybór 

Nauki 

humanistyczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania 

rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej z wykorzystaniem technik mediacji i 

negocjacji. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 
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K_K04 dostrzega i identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

poszukuje optymalnych rozwiązań zgodnych z prawem i 

zasadami etyki zawodowej. 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

Logika prawnicza 2 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania 

rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej z wykorzystaniem technik mediacji i 

negocjacji; 

 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak np. 

referaty, przemówienia, interpelacje, wnioski, prezentacje 

multimedialne, wystąpienia wyborcze, sesyjne oraz w 

środkach masowego przekazu. 

 

 

 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

Nauka administracji 4 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 
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publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W07 ma podstawową wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań i analiz w zakresie organizacji 

funkcjonowania podmiotów publicznych, a w 

szczególności o problemach, metodach i narzędziach 

badawczych; 

 

K_W10 ma podstawową wiedzę o teoriach na temat 

organizacji i funkcjonowania instytucji administracyjnych 

i o ich historycznej ewolucji. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji 

administracyjnych, innych instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeństwa 

oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 
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K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia; 

 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we współdziałaniu 

z innymi. 

Język obcy 5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie umiejętności: 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak np. 

referaty, przemówienia, interpelacje, wnioski, prezentacje 

multimedialne, wystąpienia wyborcze, sesyjne oraz w 

środkach masowego przekazu; 

 

K_U11 ma umiejętności językowe w zakresie nauk 

prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego. 

 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych dotyczących 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 
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wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 

Przedmioty 

fakultatywne 

2 

łąc

zni

e 

24 

Obligatoryjny/ 

do wyboru z 

listy 

oferowanej 

przez WPiA 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 
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publicznej; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji 

administracyjnych, innych instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeństwa 

oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia; 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania wyzwań 

zawodowych  

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

Prawo 

administracyjne 

materialne 

9 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych dotyczących 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 
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społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W06 zna podstawowe techniki i narzędzia 

informatyczne pozyskiwania danych o obowiązujących 

przepisach, orzecznictwie i glosach do nich, które 

pozwalają opisywać oraz wyjaśniać różne sytuacje 

faktyczne i prawne (casusy); 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 
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konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi właściwie analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach; 

 

K_U04 potrafi ogólnie prognozować przebieg spraw 

administracyjnych z wykorzystaniem standardowych 

procedur prawno-administracyjnych oraz orzecznictwa i 

piśmiennictwa; 

 

K_U05 prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych; 

 

K_U07 analizuje stany faktyczne i prawne konkretnych  

spraw oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie ich 

rozstrzygnięcia; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 
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W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia. 

Postępowanie 

administracyjne 

6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych dotyczących 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 
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K_W06 zna podstawowe techniki i narzędzia 

informatyczne pozyskiwania danych o obowiązujących 

przepisach, orzecznictwie i glosach do nich, które 

pozwalają opisywać oraz wyjaśniać różne sytuacje 

faktyczne i prawne (casusy); 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi właściwie analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach; 

 

K_U04 potrafi ogólnie prognozować przebieg spraw 

administracyjnych z wykorzystaniem standardowych 

procedur prawno-administracyjnych oraz orzecznictwa i 

piśmiennictwa; 

 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 
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K_U05 prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych; 

 

K_U07 analizuje stany faktyczne i prawne konkretnych  

spraw oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie ich 

rozstrzygnięcia; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym; 

 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak np. 

referaty, przemówienia, interpelacje, wnioski, prezentacje 

multimedialne, wystąpienia wyborcze, sesyjne oraz w 

środkach masowego przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia. 

Ustrój samorządu 

terytorialnego 

6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych dotyczących 
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instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W06 zna podstawowe techniki i narzędzia 

informatyczne pozyskiwania danych o obowiązujących 

przepisach, orzecznictwie i glosach do nich, które 

pozwalają opisywać oraz wyjaśniać różne sytuacje 

faktyczne i prawne (casusy); 

 

K_W07 ma podstawową wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań i analiz w zakresie organizacji 

funkcjonowania podmiotów publicznych, a w 

szczególności o problemach, metodach i narzędziach 

badawczych; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 
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administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie; 

 

K_W10 ma podstawową wiedzę o teoriach na temat 

organizacji i funkcjonowania instytucji administracyjnych 

i o ich historycznej ewolucji. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji 

administracyjnych, innych instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeństwa 

oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym; 

 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak np. 

referaty, przemówienia, interpelacje, wnioski, prezentacje 

multimedialne, wystąpienia wyborcze, sesyjne oraz w 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/DO/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 września 2013 r. w sprawie 

programów kształcenia na kierunku administracja 

 

33 

 

środkach masowego przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia; 

 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji. 

Techniki negocjacji  

i mediacji w 

administracji 

2 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

Zaliczenie konwersatorium na 

ocenę wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających opanowaną 

wiedzę, nabyte umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w formie: 

udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, prac 

pisemnych opracowanych w 

trakcie zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 
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teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi właściwie analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach; 

 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania 

rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej z wykorzystaniem technik mediacji i 

negocjacji; 

 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak np. 

referaty, przemówienia, interpelacje, wnioski, prezentacje 

multimedialne, wystąpienia wyborcze, sesyjne oraz w 

środkach masowego przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji. 

Podstawy 

psychologii 

2 Obligatoryjny/ 

wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/DO/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 września 2013 r. w sprawie 

programów kształcenia na kierunku administracja 

 

35 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji; 

 

K_K04 dostrzega i identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

poszukuje optymalnych rozwiązań zgodnych z prawem i 

zasadami etyki zawodowej. 

 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

Podstawy 

postępowania 

karnego 

2 Obligatoryjny/

wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 
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K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U07 analizuje stany faktyczne i prawne konkretnych  

spraw oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie ich 

rozstrzygnięcia; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

 

Wychowanie 

fizyczne 

2 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

Zgodnie z dokumentacją Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu UMK  

Zaliczenie bez oceny zgodnie z 

wymogami danych zajęć 

Administracyjne 

postępowanie 

egzekucyjne 

5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 
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publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W06 zna podstawowe techniki i narzędzia 

informatyczne pozyskiwania danych o obowiązujących 

przepisach, orzecznictwie i glosach do nich, które 

pozwalają opisywać oraz wyjaśniać różne sytuacje 

faktyczne i prawne (casusy); 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych dotyczących 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 
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normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi właściwie analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach; 

 

K_U04 potrafi ogólnie prognozować przebieg spraw 

administracyjnych z wykorzystaniem standardowych 

procedur prawno-administracyjnych oraz orzecznictwa i 

piśmiennictwa; 

 

K_U05 prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych; 

 

K_U07 analizuje stany faktyczne i prawne konkretnych  

spraw oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie ich 

rozstrzygnięcia; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/DO/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 września 2013 r. w sprawie 

programów kształcenia na kierunku administracja 

 

39 

 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym; 

 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak np. 

referaty, przemówienia, interpelacje, wnioski, prezentacje 

multimedialne, wystąpienia wyborcze, sesyjne oraz w 

środkach masowego przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia. 

Prawo pracy i prawo 

urzędnicze 

6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych dotyczących 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 
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poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W06 zna podstawowe techniki i narzędzia 

informatyczne pozyskiwania danych o obowiązujących 

przepisach, orzecznictwie i glosach do nich, które 

pozwalają opisywać oraz wyjaśniać różne sytuacje 

faktyczne i prawne (casusy); 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie; 

 

K_W12 zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

form indywidualnej aktywności zawodowej 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin prawno-

administracyjnych oraz ma elementarną wiedzę na temat 

planowania drogi własnego rozwoju w instytucjach 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a także w formie indywidualnej 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 
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działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym 

prowadzenia usług doradczych w zakresie prawno-

administracyjnym. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania 

rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej z wykorzystaniem technik mediacji i 

negocjacji; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym; 

 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak np. 

referaty, przemówienia, interpelacje, wnioski, prezentacje 

multimedialne, wystąpienia wyborcze, sesyjne oraz w 

środkach masowego przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-
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politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji; 

 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we współdziałaniu 

z innymi; 

 

K_K04 dostrzega i identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

poszukuje optymalnych rozwiązań zgodnych z prawem i 

zasadami etyki zawodowej. 

Finanse publiczne  

i prawo finansowe 

6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych dotyczących 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 
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stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji 

administracyjnych, innych instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeństwa 

oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 
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politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji; 

 

K_K05 współdziała w przygotowaniu projektów 

społecznych uwzględniając aspekty administracyjno-

prawne. 

Prawo handlowe 2 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 
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K_W12 zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

form indywidualnej aktywności zawodowej 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin prawno-

administracyjnych oraz ma elementarną wiedzę na temat 

planowania drogi własnego rozwoju w instytucjach 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a także w formie indywidualnej 

działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym 

prowadzenia usług doradczych w zakresie prawno-

administracyjnym. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji. 

Gospodarka 2 Obligatoryjny Nauki W zakresie wiedzy: 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 
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nieruchomościami społeczne poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W12 zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

form indywidualnej aktywności zawodowej 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin prawno-

administracyjnych oraz ma elementarną wiedzę na temat 

planowania drogi własnego rozwoju w instytucjach 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a także w formie indywidualnej 

działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym 

prowadzenia usług doradczych w zakresie prawno-

administracyjnym. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi właściwie analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach; 

 

K_U04 potrafi ogólnie prognozować przebieg spraw 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 
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administracyjnych z wykorzystaniem standardowych 

procedur prawno-administracyjnych oraz orzecznictwa i 

piśmiennictwa; 

 

K_U05 prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

Legislacja 

administracyjna 

2 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie. 

 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 
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W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia; 

 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji; 

 

K_K05 współdziała w przygotowaniu projektów 

społecznych uwzględniając aspekty administracyjno-

prawne. 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 
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Prawo ustrojowe 

Unii Europejskiej 

3 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W07 ma podstawową wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań i analiz w zakresie organizacji 

funkcjonowania podmiotów publicznych, a w 

szczególności o problemach, metodach i narzędziach 

badawczych; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 
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K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji 

administracyjnych, innych instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeństwa 

oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji. 

Publiczne prawo 

gospodarcze 

5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych dotyczących 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 
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K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 
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przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

Ubezpieczenia 

gospodarcze 

3 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 
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społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji. 

Prawo zamówień 

publicznych 

3 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 
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dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi właściwie analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach; 

 

K_U04 potrafi ogólnie prognozować przebieg spraw 

administracyjnych z wykorzystaniem standardowych 

procedur prawno-administracyjnych oraz orzecznictwa i 

piśmiennictwa; 

 

K_U05 prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych; 

 

K_U07 analizuje stany faktyczne i prawne konkretnych  

spraw oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie ich 

rozstrzygnięcia; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 
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dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

Prawo podatkowe 5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych dotyczących 

omówionych już zagadnień, 

udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 
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administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie; 

 

K_W12 zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

form indywidualnej aktywności zawodowej 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin prawno-

administracyjnych oraz ma elementarną wiedzę na temat 

planowania drogi własnego rozwoju w instytucjach 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a także w formie indywidualnej 

działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym 

prowadzenia usług doradczych w zakresie prawno-

administracyjnym. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi właściwie analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach; 

 

K_U04 potrafi ogólnie prognozować przebieg spraw 

administracyjnych z wykorzystaniem standardowych 

procedur prawno-administracyjnych oraz orzecznictwa i 

piśmiennictwa; 

 

K_U05 prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych; 

 

K_U07 analizuje stany faktyczne i prawne konkretnych  

spraw oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie ich 

rozstrzygnięcia; 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 
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K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji. 

Prawo materialne 

Unii Europejskiej 

3 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 
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stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie. 

 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

Ochrona własności 

intelektualnej 

2 Obligatoryjny/ 

wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu ochrony praw autorskich. 

 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/DO/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 września 2013 r. w sprawie 

programów kształcenia na kierunku administracja 

 

59 

 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

Organizacja 

ochrony środowiska 

2 Obligatoryjny/ 

wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego sprawdzeniu 

wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 
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K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 

 

K_W09 ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania 

rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej z wykorzystaniem technik mediacji i 

negocjacji; 

 

K_U07 analizuje stany faktyczne i prawne konkretnych  

spraw oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie ich 

rozstrzygnięcia; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji 

administracyjnych, innych instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeństwa 

oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji; 
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K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

Prawo 

międzynarodowe 

publiczne 

2 Obligatoryjny/

wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz elementarną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz 

elementarną wiedzę o innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma podstawową wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz języka prawniczego 

odpowiadających im dyscyplinom prawniczym, a także 

zna konstrukcje prawne i metody wykładni przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa; 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na udzieleniu 

odpowiedzi na postawione 

pytania służącej sprawdzeniu 

wiedzy; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 
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także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie 

stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W08 ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a ponadto o źródłach, naturze i 

zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej. 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

 

Seminarium 

dyplomowe 

i przygotowanie do 

egzaminu 

dyplomowego 

10 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W07 ma podstawową wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań i analiz w zakresie organizacji 

funkcjonowania podmiotów publicznych, a w 

szczególności o problemach, metodach i narzędziach 

badawczych; 

 

K_W12 zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

form indywidualnej aktywności zawodowej 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin prawno-

administracyjnych oraz ma elementarną wiedzę na temat 

planowania drogi własnego rozwoju w instytucjach 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a także w formie indywidualnej 

działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym 

prowadzenia usług doradczych w zakresie prawno-

administracyjnym. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

Zaliczenie seminarium na ocenę 

wystawione na podstawie 

postępów w przygotowaniu pracy 

dyplomowej oraz pracy na 

seminarium odzwierciedlającej 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: udziału w 

dyskusji, wygłoszonych 

referatów, rozwiązywanych 

kazusów. 
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konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi właściwie analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach; 

 

K_U04 potrafi ogólnie prognozować przebieg spraw 

administracyjnych z wykorzystaniem standardowych 

procedur prawno-administracyjnych oraz orzecznictwa i 

piśmiennictwa; 

 

K_U05 prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych; 

 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania 

rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej z wykorzystaniem technik mediacji i 

negocjacji; 

 

K_U07 analizuje stany faktyczne i prawne konkretnych  

spraw oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie ich 

rozstrzygnięcia; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji 

administracyjnych, innych instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeństwa 

oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 
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dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia; 

 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji; 

 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we współdziałaniu 

z innymi; 

 

K_K06 potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, 

aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową 

(samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia 

drugiego stopnia); 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania wyzwań 

zawodowych. 

Zaliczenie 

obowiązkowej 

praktyki  

10 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W12 zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

form indywidualnej aktywności zawodowej 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin prawno-

administracyjnych oraz ma elementarną wiedzę na temat 
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planowania drogi własnego rozwoju w instytucjach 

administracyjnych, innych instytucjach publicznych i 

społeczno-politycznych, a także w formie indywidualnej 

działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym 

prowadzenia usług doradczych w zakresie prawno-

administracyjnym. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących 

przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach 

dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi właściwie analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach; 

 

K_U04 potrafi ogólnie prognozować przebieg spraw 

administracyjnych z wykorzystaniem standardowych 

procedur prawno-administracyjnych oraz orzecznictwa i 

piśmiennictwa; 

 

K_U05 prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje administracyjne i postanowienia, dokumenty 

związane z nawiązaniem, ukształtowaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami,  wnioski, zaświadczenia, 

deklaracje i zeznania w sprawach podatkowych, 

oświadczenia, inne pisma procesowe, a także projekty 

przepisów wewnętrznych w tym aktów zakładowych i 

aktów prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 
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dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia; 

 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

(jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego 

zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, 

urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność 

gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu 

terytorialnego, urzędach administracji publicznej, 

stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-

politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie administracji. 

 

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS  
 

Moduły kształcenia Liczba punktów ECTS, 

którą student uzyskuje na 

zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich 

Liczba punktów ECTS, 

którą student uzyskuje w 

ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, w tym zajęć 

laboratoryjnych i 

projektowych 

Liczba punktów ECTS, 

którą student musi uzyskać 

w ramach zajęć z zakresu 

nauk podstawowych, do 

których odnoszą się efekty 

kształcenia dla określonego 

kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia 

Prawoznawstwo 1,5 0,5 5 

Podstawy organizacji i zarządzania w administracji 
publicznej 

1,5 0,5 5 

Historia administracji 1 0 4 

Podstawy ekonomii (mikro i makro) 1 0 3 
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Konstytucyjny system organów państwa 2 1 6 

Techniki biurowe i informatyzacja administracji 1 1 2 

Technologia informacyjna 1 1 2 

Prawo administracyjne (cz. ogólna) 2,5 1 8 

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji 2 1 6 

Podstawy praw karnego i prawa wykroczeń 2 0,5 6 

Filozofia – moduł kształcenia do wyboru (1 z 2) 1 0 2 

Etyka urzędnicza – moduł kształcenia do wyboru (1 z 2) 1 0 2 

Logika prawnicza 0,7 0 2 

Nauka administracji 1 0 4 

Przedmioty fakultatywne  - 12 przedmiotów                   
(do wyboru z oferty WPiA) 

7,2 0 24 

Lektorat z języka obcego – moduł kształcenia do wyboru 
(do wyboru z oferty SPNJO UMK) 

4 4 5 

Prawo administracyjne materialne 2,5 1 9 

Postępowanie administracyjne 2 1 6 

Ustrój samorządu terytorialnego 1,5 0,5 6 

Techniki negocjacji i mediacji w administracji 1 1 2 

Podstawy psychologii –  
moduł kształcenia do wyboru (1 z 2) 

1 0 2 

Podstawy postępowania karnego  
– moduł kształcenia do wyboru (1 z 2) 

1 0 2 

Zajęcia z wychowania fizycznego – moduł kształcenia do 
wyboru (do wyboru z oferty SWF UMK) 

2 2 2 

Administracyjne postępowanie egzekucyjne 1,5 0,5 5 

Prawo pracy i prawo urzędnicze 2 0,5 6 

Finanse publiczne i prawo finansowe 2 0,5 6 

Prawo handlowe 1 0 2 

Gospodarka nieruchomościami 1 0 2 

Legislacja administracyjna 1 0 2 

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej 1 0 3 

Publiczne prawo gospodarcze 1,5 0,5 5 
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Ubezpieczenia gospodarcze 1 0 3 

Prawo zamówień publicznych 1 0 3 

Prawo podatkowe 1,5 0,5 5 

Prawo materialne Unii Europejskiej 1 0 3 

Ochrona własności intelektualnej – moduł kształcenia do 
wyboru (2 z 3) 

1 0 2 

Organizacja ochrony środowiska – moduł kształcenia do 
wyboru (2 z 3) 

1 0 2 

Prawo międzynarodowe publiczne – moduł kształcenia 
do wyboru (2 z 3) 

1 0 2 

Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu 
dyplomowego – moduł kształcenia do wyboru 

2,5 2,5 10 

Zaliczenie obowiązkowej praktyki 0 0 10 

Szkolenie BHP 0 0 0 

Szkolenie biblioteczne 0 0 0 

Razem: 62,4 21 180 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje 
na skutek wyboru modułów kształcenia: 
 

Moduły kształcenia do wyboru: „Filozofia”, „Etyka urzędnicza”, „Podstawy psychologii”, 
„Podstawy postępowania karnego”, „Przedmioty fakultatywne”, „Lektorat z języka obcego”, 
„Wychowanie fizyczne”, „Ochrona własności intelektualnej”, „Organizacja ochrony 
środowiska”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Seminarium dyplomowe”. 
 
Wymiar procentowy: 33% 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z 
obszarów  (w przypadku przyporządkowania kierunku 
do więcej niż jednego obszaru kształcenia): 

Nie dotyczy 

 

 


