
program studiów, rok akad. 2019/2020 i następne 

administracja: studia II st., rok I, sem. 1. 

 

administracja: studia II st., rok I, sem. 2. 

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w. 

inne (ćw., 

k., sem.) 

język obcy  18  18 zo 

prawo 

administracyjne  
18 6 12 e 

zasady postępowania 

administracyjnego  
15 6 9 e 

prawo gospodarcze 

publiczne  
24 6 18 e 

przygotowanie i 

finansowanie 

projektów UE  

18 9 9 e 

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w. 

inne (ćw., 

k., sem.) 

prawo autorskie i 

prawo własności 

przemysłowej  

9 9  zo 

zasady ustroju 

konstytucyjnego 

państwa  

24 12 12 e 

historia myśli 

ustrojowo-

administracyjnej 

15 15  e 

prawo 

administracyjne  
15 6 9 zo 

podstawy prawnej 

ochrony środowiska  
15 6 9 e 

prawo 

międzynarodowe 

publiczne  

24 6 18 e 

proces cywilny  18 6 12 zo 

zasady postępowania 

administracyjnego  
15 6 9 zo 

prawo ochrony 

konkurencji i 

konsumentów  

9 9 

 

zo 

BHP  4  4 z 

szkolenie 

biblioteczne  
4 

 
4 z 



proseminarium 

dyplomowe  
6 

 
6 zo 

seminarium 

magisterskie  
18 

 
18 zo 

poprawna 

polszczyzna w 

praktyce 

9 

 

9 zo 

praktyka zawodowa 180   z 

specjalność: administracja samorządowa  

prawo samorządowe 18 6 12 zo 

specjalność: prawno-biznesowa  

prawne formy 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej 

18 6 12 zo 

specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego  

administracja 

wymiaru 

sprawiedliwości 

18 

 

18 zo 

 

administracja: studia II st., rok II, sem. 3. 

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w 

inne (ćw., 

k., sem.)  

prawo karne 

skarbowe  
18 9 9 e 

elementy 

administracji w 

krajach UE  

15 15 

 

e 

ochrona praw 

człowieka  
15 15 

 
e 

podstawy wykładni i 

stosowania prawa w 

administracji  

15 6 9 e 

seminarium 

magisterskie  
18 

 
18 zo 

praktyka zawodowa 180   z 

specjalność: administracja samorządowa 

prawo samorządowe 15 6 9 zo 

gospodarka 

komunalna 
15 

 
15 zo 

system podatków i 

opłat lokalnych 
18 

 
18 zo 

samorządowe prawo 

pracy 
15 

 
15 zo 

specjalność: prawno-biznesowa 

prawne formy 

prowadzenia 
15 6 9 zo 



działalności 

gospodarczej 

prawno-karna 

ochrona obrotu 

gospodarczego 

15 

 

15 zo 

prawo podatkowe w 

działalności 

gospodarczej 

15 

 

15 zo 

praktyczne aspekty 

administracyjno-

rachunkowej obsługi 

biznesu 

24 6 18 zo 

specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego 

administracja 

zarządzania 

kryzysowego 

18 

 

18 zo 

wybrane zagadnienia 

nauki o 

przestępstwie 

9 

 

9 zo 

organizacja 

zarządzania 

sprawami 

bezpieczeństwa 

publicznego 

24 6 18 zo 

podstawy prawa i 

postępowania 

karnego 

18 6 12 zo 

 

administracja: studia II st., rok II, sem. 4. 

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. w. inne (ćw., 

k., sem.) 
postępowanie 

sądowo-

administracyjne  

24 6 18 e 

ustrój ochrony 

prawnej UE  
15 6 9 e 

proces kanoniczny  9 9  zo 

seminarium 

magisterskie 
18 

 
18 zo 

specjalność: administracja samorządowa 

postępowanie 

egzekucyjne w 

administracji  

21 9 12 zo 

postępowanie 

podatkowe i kontrola 

skarbowa  

18 9 9 zo 



zadania samorządu 

terytorialnego w 

zakresie ochrony 

środowiska 

18 

 

18 zo 

specjalność: prawno-biznesowa 

umowy w obrocie 

gospodarczym 
24 6 18 zo 

negocjacje i 

mediacje w obrocie 

gospodarczym 

18 

 

18 zo 

arbitraż gospodarczy 9  9 zo 

specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego 

organizacja 

zarządzania 

sprawami 

bezpieczeństwa 

publicznego 

9 

 

9 zo 

podstawy prawa i 

postępowania 

karnego 

15 6 9 zo 

zasady ścigania 

przestępstw 
18 

 
18 zo 

kryminologia 9 9  zo 

 

 


