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Program studiów 

stacjonarnych drugiego 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 DRUGIEGO STOPNIA 

 

Profil kształcenia:  PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

 

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

 

Forma studiów: STUDIA STACJONARNE 

 

Liczba semestrów: 4 

 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi studiów:  

120 
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Łączna liczba  godzin dydaktycznych: 875 

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: MAGISTER 

 

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, urzędniczych kadr kierowniczych 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 drugiego stopnia są zaprojektowane jako studia 

przygotowujące do obejmowania różnorodnych stanowisk o 

charakterze kierowniczym. 

 

   Przykładowo można wskazać jako docelowe (po zdobyciu 

odpowiedniego doświadczenia) miejsca potencjalnego zatrudnienia 

stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych urzędów gmin, 

urzędów miast (miejskich), starostw, urzędów marszałkowskich, 

innych instytucji samorządowych, urzędów wojewódzkich, urzędów 

administracji specjalnej, w tym inspekcji, służb i straży.  Absolwenci 

mogą również ubiegać się o wybieralne stanowiska w administracji 

samorządowej (np. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

starostów, marszałków), a także o funkcje kierownicze w kolegialnych 

organach samorządu terytorialnego, bądź o stanowiska szefów 
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organów administracji specjalnej (naczelników urzędów skarbowych, 

celnych, kontroli skarbowej, dyrektorów izb skarbowych). 

 

Absolwenci kierunku mogą też znaleźć pracę i pełnić funkcje 

kierownicze w organizacjach pozarządowych, partiach politycznych, a 

także aspirować nie tylko do pełnienia funkcji radnych w samorządach 

wszystkich szczebli, ale i posłów/ senatorów.  

 

   Zapewniona jest możliwość kontynuacji kształcenia na studiach 

doktoranckich w zakresie prawa bądź na specjalistycznych studiach 

podyplomowych prowadzonych na wydziale np. w zakresie zamówień 

publicznych, finansów samorządowych,  prawa podatkowego, a także 

na studiach 2 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 

administracyjnych w regionie.  

 

Pomocne były opinie przedstawicieli wydziałowego samorządu 
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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: 

 

 

TYTUŁ LICENCJATA LUB MAGISTRA następujących 

kierunków studiów: administracja, europeistyka, politologia, stosunki 

międzynarodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, 

historia, pedagogika, socjologia. 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efekty kształcenia 

Administracja II stopnia 

 

Moduły kształcenia 

(przedmioty) 
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Zakładane efekty kształcenia Sposoby weryfikacji 

zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych przez 

studenta 

 

Problemy 

stosowania 

i wykładni prawa 

5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 
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instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw 

administracyjnych z wykorzystaniem ogólnej procedury 

administracyjnej i szczególnych procedur prawno-

administracyjnych oraz orzecznictwa i piśmiennictwa; 

 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych i 

potrafi przewidywać skutki prawne podjętych 

rozstrzygnięć; 

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. 

Prawo 

i postępowanie 

karne skarbowe 

5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

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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a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. decyzje administracyjne i 

postanowienia, układy zbiorowe pracy, zakładowe 

regulaminy świadczeń socjalnych, dokumenty związane 

z nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z emeryturami i 

rentami,  wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania 

w szczególności w sprawach podatkowych i celnych, 

oświadczenia, pisma procesowe w sprawach cywilnych, 

a także projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych i aktów prawa miejscowego oraz umów i 

rozumienia takich dokumentów sporządzonych w języku 

obcym; 

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. 

Podstawy 

postępowania 

cywilnego 

4 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

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) 
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gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. decyzje administracyjne i 

postanowienia, układy zbiorowe pracy, zakładowe 

regulaminy świadczeń socjalnych, dokumenty związane 

z nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z emeryturami i 

rentami,  wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania 

w szczególności w sprawach podatkowych i celnych, 

oświadczenia, pisma procesowe w sprawach cywilnych, 

a także projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych i aktów prawa miejscowego oraz umów i 

rozumienia takich dokumentów sporządzonych w języku 

obcym; 

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. 

Zasady ustroju 

politycznego 

państwa 

6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz rozszerzoną wiedzę o innych naukach 

Egzamin pisemny z przedmiotu 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 
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społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a 

w szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji 

oraz rozszerzoną wiedzę o innych instytucjach 

publicznych i społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

instytucji administracyjnych, innych instytucjach 

publicznych i społeczno-politycznych, o ich źródłach, 

zmianach i naturze, a także o zasadach i normach 

etycznych funkcjonujących w administracji publicznej; 

 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących struktur i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych i innych 

instytucji publicznych oraz społeczno-politycznych, a 

także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych 

zmian w przeszłości i współcześnie; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

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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Ochrona i dostęp do 

informacji w 

administracji 

3 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i 

środki  ochrony własności przemysłowej; rozumie 

konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

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. 

System ochrony 

prawnej w UE 

4 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz rozszerzoną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a 

w szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji 

oraz rozszerzoną wiedzę o innych instytucjach 

publicznych i społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

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 
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K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

instytucji administracyjnych, innych instytucjach 

publicznych i społeczno-politycznych, o ich źródłach, 

zmianach i naturze, a także o zasadach i normach 

etycznych funkcjonujących w administracji publicznej; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w 

tym zakresie; 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

Postępowanie 

sądowo-

administracyjne 

7 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

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 
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zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach i na tym tle formułować 

własne poglądy oraz formułować uzasadnione postulaty 

de lege ferenda; 

 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw 

administracyjnych z wykorzystaniem ogólnej procedury 

administracyjnej i szczególnych procedur prawno-

administracyjnych oraz orzecznictwa i piśmiennictwa; 

 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych i 

potrafi przewidywać skutki prawne podjętych 

rozstrzygnięć; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. decyzje administracyjne i 

postanowienia, układy zbiorowe pracy, zakładowe 

regulaminy świadczeń socjalnych, dokumenty związane 

z nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z emeryturami i 

rentami,  wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania 

w szczególności w sprawach podatkowych i celnych, 

oświadczenia, pisma procesowe w sprawach cywilnych, 

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 pogłębioną umiejętność przygotowania 

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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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; 

Publiczne prawo 

konkurencji 

5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i 

środki  ochrony własności przemysłowej; rozumie 

konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach i na tym tle formułować 

własne poglądy oraz formułować uzasadnione postulaty 

de lege ferenda; 

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. 

Zbiorowe stosunki 

pracy 

3 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych 

Zaliczenie wykładu na ocenę 

wystawioną na podstawie co 

najmniej dwóch ocen 
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stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. decyzje administracyjne i 

postanowienia, układy zbiorowe pracy, zakładowe 

regulaminy świadczeń socjalnych, dokumenty związane 

z nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z emeryturami i 

rentami,  wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania 

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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w szczególności w sprawach podatkowych i celnych, 

oświadczenia, pisma procesowe w sprawach cywilnych, 

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: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego w administracji publicznej, 

funkcję przewodniczącego organu kolegialnego, 

przewodniczącego komisji lub zespołu, funkcję 

kierującego komórką organizacyjną urzędu lub 

biura, a także funkcje kierownicze w 

instytucjach społeczno-politycznych i 

gospodarczych; 

b) jako aktywny członek zespołów pracowniczych 

posiadający kompetencje do samodzielnego 

rozstrzygania spraw w instytucjach 

administracyjnych, innych instytucjach 

publicznych oraz społeczno-politycznych i 

gospodarczych; 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie administracji; 

 

K_K04  prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnych z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

Prawo budowlane 

i gospodarki 

przestrzennej 

7 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 
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W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach i na tym tle formułować 

własne poglądy oraz formułować uzasadnione postulaty 

de lege ferenda; 

 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw 

administracyjnych z wykorzystaniem ogólnej procedury 

administracyjnej i szczególnych procedur prawno-

administracyjnych oraz orzecznictwa i piśmiennictwa; 

 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych i 

potrafi przewidywać skutki prawne podjętych 

rozstrzygnięć; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w 

tym zakresie; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. decyzje administracyjne i 

postanowienia, układy zbiorowe pracy, zakładowe 

regulaminy świadczeń socjalnych, dokumenty związane 

z nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z emeryturami i 

rentami,  wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania 

w szczególności w sprawach podatkowych i celnych, 

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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oświadczenia, pisma procesowe w sprawach cywilnych, 

a także projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych i aktów prawa miejscowego oraz umów i 

rozumienia takich dokumentów sporządzonych w języku 

obcym; 

Odpowiedzialność 

odszkodowawcza za 

wykonywanie 

władzy publicznej 

3 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz rozszerzoną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i 

środki  ochrony własności przemysłowej; rozumie 

konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

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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zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

 

K_K04  prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnych z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

Prawo pomocy 

socjalnej 

3 Obligatoryjny/

wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

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 
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K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach i na tym tle formułować 

własne poglądy oraz formułować uzasadnione postulaty 

de lege ferenda; 

 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw 

administracyjnych z wykorzystaniem ogólnej procedury 

administracyjnej i szczególnych procedur prawno-

administracyjnych oraz orzecznictwa i piśmiennictwa; 

 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych i 

potrafi przewidywać skutki prawne podjętych 

rozstrzygnięć; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w 

tym zakresie; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. decyzje administracyjne i 

postanowienia, układy zbiorowe pracy, zakładowe 

regulaminy świadczeń socjalnych, dokumenty związane 

z nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z emeryturami i 

rentami,  wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania 

w szczególności w sprawach podatkowych i celnych, 

oświadczenia, pisma procesowe w sprawach cywilnych, 

a także projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusa, służącej 

sprawdzeniu wiedzy i 

umiejętności; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 
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zakładowych i aktów prawa miejscowego oraz umów i 

rozumienia takich dokumentów sporządzonych w języku 

obcym; 

Prawo ochrony 

konsumenta 

3 Obligatoryjny/ 

wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i 

środki  ochrony własności przemysłowej; rozumie 

konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

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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konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach i na tym tle formułować 

własne poglądy oraz formułować uzasadnione postulaty 

de lege ferenda; 

Przedmiot 

fakultatywny 

2 

Łą

czn

ie 

18 

 

Obligatoryjny/ 

Do wyboru z 

listy 

oferowanej 

przez WPiA 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

instytucji administracyjnych, innych instytucjach 

publicznych i społeczno-politycznych, o ich źródłach, 

zmianach i naturze, a także o zasadach i normach 

etycznych funkcjonujących w administracji 

publicznej; 
 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

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_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji administracyjnych, innych instytucji 

publicznych i społeczno-politycznych na życie społeczne 

z wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych 

metod badawczych; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania wyzwań 

zawodowych  

Proseminarium 

magisterskie 

1 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań i analiz w zakresie organizacji 

funkcjonowania instytucji publicznych, a także ma 

pogłębioną wiedzę w szczególności o problemach, 

metodach i narzędziach badawczych; 

 

K_W11 zna zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej 

wiedzę z zakresu dyscyplin prawno-administracyjnych 

oraz ma pogłębioną 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; 

 

Zaliczenie seminarium na ocenę 

wystawione na podstawie 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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W zakresie umiejętności: 

 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji administracyjnych, innych instytucji 

publicznych i społeczno-politycznych na życie społeczne 

z wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych 

metod badawczych; 

 

K_U10 posiada pogłębioną 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, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we 

współdziałaniu z innymi, a także potrafi skutecznie 

organizować i kierować pracą innych osób; 

 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 
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stopnia); 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych. 

Fundusze 

strukturalne 

i system 

finansowania 

projektów UE 

5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. decyzje administracyjne i 

postanowienia, układy zbiorowe pracy, zakładowe 

regulaminy świadczeń socjalnych, dokumenty związane 

z nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z emeryturami i 

rentami,  wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania 

w szczególności w sprawach podatkowych i celnych, 

oświadczenia, pisma procesowe w sprawach cywilnych, 

a także projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych i aktów prawa miejscowego oraz umów i 

rozumienia takich dokumentów sporządzonych w języku 

obcym; 

 

 

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 
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umiejętności; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów kształcenia 

i jej udokumentowanie. 

Prawo ochrony 

środowiska 

1 Obligatoryjny/ 

wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

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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konkretnych spraw administracyjnych i przebieg 

postępowania w tych sprawach i na tym tle formułować 

własne poglądy oraz formułować uzasadnione postulaty 

de lege ferenda; 

 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw 

administracyjnych z wykorzystaniem ogólnej procedury 

administracyjnej i szczególnych procedur prawno-

administracyjnych oraz orzecznictwa i piśmiennictwa; 

 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych i 

potrafi przewidywać skutki prawne podjętych 

rozstrzygnięć; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w 

tym zakresie; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. decyzje administracyjne i 

postanowienia, układy zbiorowe pracy, zakładowe 

regulaminy świadczeń socjalnych, dokumenty związane 

z nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z emeryturami i 

rentami,  wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania 

w szczególności w sprawach podatkowych i celnych, 

oświadczenia, pisma procesowe w sprawach cywilnych, 

a także projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych i aktów prawa miejscowego oraz umów i 

rozumienia takich dokumentów sporządzonych w języku 

obcym; 

Państwowe prawo 

wyznaniowe 

1 Obligatoryjny/ 

wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

Zaliczenie konwersatorium na 

ocenę wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających opanowaną 

wiedzę, nabyte umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 
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międzynarodowej oraz międzykulturowej; 

 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

społeczne, sprawdzane w formie: 

udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, prac 

pisemnych opracowanych w 

trakcie zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Administracja 

wobec praw 

człowieka 

2 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

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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W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U11 ma umiejętności językowe w zakresie nauk 

prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego; 

Historia nowożytnej 

myśli społeczno – 

ekonomicznej 

i politycznej 

5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz rozszerzoną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a 

w szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji 

oraz rozszerzoną wiedzę o innych instytucjach 

publicznych i społeczno-politycznych; 

 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

instytucji administracyjnych, innych instytucjach 

publicznych i społeczno-politycznych, o ich źródłach, 

zmianach i naturze, a także o zasadach i normach 

etycznych funkcjonujących w administracji publicznej 

 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących struktur i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych i innych 

instytucji publicznych oraz społeczno-politycznych, 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; 
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także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych 

zmian w przeszłości i współcześnie; 

 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o teoriach myśli 

społeczno-politycznej i prawnej i o ich historycznej 

ewolucji; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji administracyjnych, innych instytucji 

publicznych i społeczno-politycznych na życie społeczne 

z wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych 

metod badawczych; 

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. 

Prawo ubezpieczeń 

społecznych 

5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku 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) 
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W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. decyzje administracyjne i 

postanowienia, układy zbiorowe pracy, zakładowe 

regulaminy świadczeń socjalnych, dokumenty związane 

z nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z emeryturami i 

rentami,  wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania 

w szczególności w sprawach podatkowych i celnych, 

oświadczenia, pisma procesowe w sprawach cywilnych, 

a także projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych i aktów prawa miejscowego oraz umów i 

rozumienia takich dokumentów sporządzonych w języku 

obcym; 

 

 

 

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. 

Socjologia 

organizacji 

administracji 

4 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz rozszerzoną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a 

w szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji 

oraz rozszerzoną wiedzę o innych instytucjach 

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 



Załącznik nr 3 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 

 

30 

 

publicznych i społeczno-politycznych; 

 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

instytucji administracyjnych, innych instytucjach 

publicznych i społeczno-politycznych, o ich źródłach, 

zmianach i naturze, a także o zasadach i normach 

etycznych funkcjonujących w administracji publicznej; 

 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących struktur i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych i innych 

instytucji publicznych oraz społeczno-politycznych, a 

także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych 

zmian w przeszłości i współcześnie; 

 

K_W11 zna zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej 

wiedzę z zakresu dyscyplin prawno-administracyjnych 

oraz ma pogłębioną 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_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji administracyjnych, innych instytucji 

publicznych i społeczno-politycznych na życie społeczne 

z wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych 

metod badawczych; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

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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kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we 

współdziałaniu z innymi, a także potrafi skutecznie 

organizować i kierować pracą innych osób; 

Wybrane problemy 

współczesnej 

administracji 

i prawa 

administracyjnego 

4 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji 

publicznej oraz rozszerzoną wiedzę o innych naukach 

społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji 

publicznej; 

 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a 

w szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji 

oraz rozszerzoną wiedzę o innych instytucjach 

publicznych i społeczno-politycznych; 

 

K_W03 ma pogłębioną 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 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

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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K_W06 ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań i analiz w zakresie organizacji 

funkcjonowania instytucji publicznych, a także ma 

pogłębioną wiedzę w szczególności o problemach, 

metodach i narzędziach badawczych; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

Przygotowanie 

projektów do Unii 

Europejskiej 

1 Obligatoryjny/ 

wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań i analiz w zakresie organizacji 

funkcjonowania instytucji publicznych, a także ma 

pogłębioną wiedzę w szczególności o problemach, 

metodach i narzędziach badawczych; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk prawno-administracyjnych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. decyzje administracyjne i 

postanowienia, układy zbiorowe pracy, zakładowe 

regulaminy świadczeń socjalnych, dokumenty związane 

z nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z emeryturami i 

rentami,  wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania 

w szczególności w sprawach podatkowych i celnych, 

oświadczenia, pisma procesowe w sprawach cywilnych, 

a także projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

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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zakładowych i aktów prawa miejscowego oraz umów i 

rozumienia takich dokumentów sporządzonych w języku 

obcym; 

 

K_U10 posiada pogłębioną 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; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

 

K_K04 Prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnych z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

Współczesne 

systemy wyborcze 

1 Obligatoryjny/

wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku administacyjnoprawnego, 

interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka; 

 

W zakresie umiejętności: 

 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-

administracyjnych; 

 

K_U06  wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

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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zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego w administracji publicznej, 

funkcję przewodniczącego organu kolegialnego, 

przewodniczącego komisji lub zespołu, funkcję 

kierującego komórką organizacyjną urzędu lub 

biura, a także funkcje kierownicze w 

instytucjach społeczno-politycznych i 

gospodarczych; 

b) jako aktywny członek zespołów pracowniczych 

posiadający kompetencje do samodzielnego 

rozstrzygania spraw w instytucjach 

administracyjnych, innych instytucjach 

publicznych oraz społeczno-politycznych i 

gospodarczych; 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie administracji; 

Seminarium 

magisterskie 

i przygotowanie do 

egzaminu 

dyplomowego 

20 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a 

w szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji 

oraz rozszerzoną wiedzę o innych instytucjach 

publicznych i społeczno-politycznych; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań i analiz w zakresie organizacji 

funkcjonowania instytucji publicznych, a także ma 

pogłębioną wiedzę w szczególności o problemach, 

metodach i narzędziach badawczych; 

 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i 

środki  ochrony własności przemysłowej; rozumie 

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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konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej; 

 

K_W11 zna zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej 

wiedzę z zakresu dyscyplin prawno-administracyjnych 

oraz ma pogłębioną 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_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w 

tym zakresie; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji administracyjnych, innych instytucji 

publicznych i społeczno-politycznych na życie społeczne 

z wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych 

metod badawczych; 

K_U10 posiada pogłębioną 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, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 
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osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we 

współdziałaniu z innymi, a także potrafi skutecznie 

organizować i kierować pracą innych osób; 

 

K_K05 samodzielnie przygotowuje projekty społeczne 

uwzględniając ich aspekty administracyjno-prawne oraz 

skutki społeczne; 

 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia); 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych. 

 

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 

Problemy stosowania i wykładni prawa 1 0 5 

Prawo i postępowanie karne skarbowe 1 0 5 

Podstawy postępowania cywilnego 1 0 4 

Zasady ustroju politycznego państwa 1 0 6 

Ochrona i dostęp do informacji w 1 1 3 



Załącznik nr 3 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 

 

37 

 

administracji 

System ochrony prawnej w UE 1 0 4 

Postępowanie sądowo-administracyjne 1,5 0,5 7 

Publiczne prawo konkurencji 1 0 5 

Zbiorowe stosunki pracy 0,7 0 3 

Prawo budowlane i gospodarki 

przestrzennej 

1,5 0,5 7 

Odpowiedzialność odszkodowawcza za 

wykonywanie władzy publicznej 

0,7 0 3 

Prawo pomocy socjalnej 

 – moduł kształcenia do wyboru (1 z 2) 

0,7 0 3 

Prawo ochrony konsumenta 

– moduł kształcenia do wyboru (1 z 2) 

0,7 0 3 

Przedmioty fakultatywne – 8 

przedmiotów (do wyboru z oferty WPiA) 

5,3 0 16 

Proseminarium magisterskie – moduł 

kształcenia do wyboru 

1 1 1 

Fundusze strukturalne i system 

finansowania projektów UE 

1,5 0,5 5 

Prawo ochrony środowiska – moduł 

kształcenia do wyboru (1 z 2) 

0,7 0,7 1 

Państwowe prawo wyznaniowe – moduł 

kształcenia do wyboru (1 z 2) 

0,7 0,7 1 

Administracja wobec praw człowieka 0,7 0,7 2 

Historia nowożytnej myśli społeczno – 

ekonomicznej i politycznej 

1,5 0,5 5 

Prawo ubezpieczeń społecznych 1,2 0,5 5 

Socjologia organizacji administracji 1 0 4 

Wybrane problemy współczesnej 

administracji i prawa administracyjnego 

1 0 4 

Przygotowanie projektów do Unii 

Europejskiej 

0,7 0,7 1 

Współczesne systemy wyborcze 0,7 0,7 1 

Seminarium magisterskie i 2 2 20 
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przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego – moduł kształcenia do 

wyboru 

Razem: 29,4 10 120 

Wymiar % liczby punktów ECTS, 

którą student uzyskuje na skutek 

wyboru modułów kształcenia: 

 

Moduły kształcenia do wyboru: „Prawo pomocy socjalnej”, „Prawo ochrony konsumenta”,  „Przedmioty 

fakultatywne”, „Proseminarium magisterskie”  „ Prawo ochrony środowiska”, „Państwowe prawo wyznaniowe”, 

„Seminarium magisterskie”. 

 

Wymiar procentowy: 34% 

Procentowy udział liczby punktów 

ECTS dla każdego z obszarów  (w 

przypadku przyporządkowania 

kierunku do więcej niż jednego 

obszaru kształcenia): 

Nie dotyczy 

 


