Kierunkowe efekty uczenia się
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się
Nazwa kierunku studiów: ADMINSTRACJA
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Symbol

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów
Administracja absolwent:

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia
PRK

WIEDZA
K_W01

K_W02

K_W03

K_W04
K_W05

K_W06
K_W07
K_W08

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o administracji i nauk
prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk (w
szczególności ekonomii, nauk o finansach, zarządzaniu, polityce oraz
socjologii) zwłaszcza w tych aspektach, które są istotne dla praktyki
zawodowej.
ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji
społecznych (prawnych, ekonomicznych, politycznych) i ich
podstawowych elementach. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu
ekonomii i finansów publicznych, demografii i statystyki, organizacji
i zarządzania w administracji. Posiada elementy wiedzy humanistycznej
i etycznej niezbędnej do zrozumienia roli i misji administracji w relacjach
z jednostką i społeczeństwem.
ma podstawową wiedzę o strukturach i zasadach funkcjonowania aparatu
administracji publicznej i gospodarczej, więziach występujących w tych
strukturach oraz ich relacjach z jednostką i społeczeństwem (także
w wymiarze politycznym i gospodarczym) jak również o rządzących nimi
prawidłowościach,
ma uporządkowaną wiedzę o strukturze jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce, ich zadaniach i kompetencjach; ma podstawową
wiedzę na temat europejskiego prawa samorządowego.
ma podstawową wiedzę o wybranych stosunkach prawnych zachodzących
pomiędzy
podmiotami
publicznoprawnymi,
podmiotami
publicznoprawnymi
i
prywatnoprawnymi
oraz
podmiotami
prywatnoprawnymi.
ma wiedzę o konstruowaniu i funkcjonowaniu jednostek administrujących.
ma wiedzę o wymaganiach adresowanych do pracownika aparatu
administracji i jego roli w strukturach i modelu aktywności publicznej, zna
zasady etyki zawodowej.
ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym
struktury prawne, administracyjne i ekonomiczne oraz określającym zasady
ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach.

PS6_WG

PS6_WG

PS6_WG

PS6_WG
PS6_WG

PS6_WG
PS6_WK
PS6_WG

K_W09
K_W10

K_W11
K_W12
K_W13

K_W14
K_W15
K_W16

K_W17

K_W18

K_W19
K_W20
K_W21
K_W22

ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie stosunków publicznoi prywatnoprawnych, jego prawach i obowiązkach oraz środkach ochrony
prawnej tych praw i obowiązków.
ma wiedzę o podstawowych zasadach, narzędziach i metodach badań
społecznych. Zna możliwości wykorzystania tych badań w sektorze
publicznym i społecznym. Zna sposoby pozyskiwania informacji
o obowiązującym prawie i danych dotyczących życia społecznogospodarczego.
ma podstawową wiedzę o źródłach prawa, budowie i powstawaniu norm
prawnych, regułach wykładni tych norm oraz zasadach ich stosowania.
ma wiedzę na temat prawnych podstaw i zasad podejmowania
i wykonywania zadań administracji publicznej, gospodarczej i społecznej.
ma wiedzę dotyczącą instytucji i regulacji prawnych z obszaru prawa
konstytucyjnego i administracyjnego oraz podstawową wiedze
o instytucjach i regulacjach prawnych z obszaru prawa cywilnego, prawa
karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i także w takich
dziedzinach prawa jak: prawo finansowe, prawo gospodarcze,
międzynarodowe prawo publiczne.
ma podstawową wiedzę o sposobie funkcjonowania w sferze administracji
prawa materialnego i procesowego.
zna i rozumie procedury, zasady organizacji i zarządzania instytucjami
publicznymi i podmiotami społecznymi
ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur administracji publicznej
oraz instytucji prawa administracyjnego oraz o przyczynach, przebiegu,
skali i konsekwencjach tych zmian w szczególności w kontekście procesów
integracyjnych w Europie.
ma podstawową wiedzę o historii administracji i znajomość ewolucji
instytucji funkcjonujących w obszarze działań administracji,
o uwarunkowaniach (historycznych, kulturowych, ekonomicznych
i społecznych) tych zmian, ich przebiegu i skutkach prawnych oraz
społecznych.
ma wiedzę o podstawowych kierunkach i koncepcjach teoretycznych
w myśli historyczno-administracyjnej a także o wybranych kierunkach
i koncepcjach teoretycznych z zakresu ekonomii, nauk o polityce
i socjologii odnoszących się do problematyki administracji oraz ich
ewolucji historycznej,
zna i rozumnie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej.
zna ogólne prawne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości.
ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania
pozwalającą na podejmowanie decyzji gospodarczych w zakresie mikro
i makroekonomicznym.
ma wiedzę na temat form dalszego zawodowego rozwoju i zna podstawowe
zasady podejmowania własnej działalności gospodarczej.

PS6_WG
PS6_WG

PS6_WG
PS6_WK
PS6_WG

PS6_WK
PS6_WG
PS6_WG

PS6_WG

PS6_WK

PS6_WK
PS6_WK
PS6_WK
PS6_WK

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne
(kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) specyficzne dla
funkcjonowania administracji.
potrafi prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych oraz ich wpływ
na kierunki i zakres działań podejmowanych przez instytucje
administrujące.
potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu
prawa i administracji
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu
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PS6_UW
PS6_UW
PS6_UK
PS6_UW

K_U05
K_U06

K_U07
K_U08

K_U09
K_U10
K_U11

K_U12

K_U13

K_U14
K_U15
K_U16
K_U17
K_U18

K_U19

podstawowych pojęć, zasad i instytucji prawa administracyjnego oraz
gałęzi z nim powiązanych i praktycznie analizować charakterystyczne dla
tych gałęzi procesy i zjawiska
potrafi wykorzystać profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
podstawowych informacji właściwych dla zakresu czynności
podejmowanych w administracji.
potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do analizowania i prognozowania
konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych,
prawnych, kulturowych, politycznych) z wykorzystaniem standardowych
metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o administracji.

PS6_UW
PS6_UW

używa odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów
i obszarów działalności zachodzących w jednostkach samorządu
terytorialnego lub innej organizacji.
potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny oraz przebieg
procesów i zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych
związanych z funkcjonowaniem administracji, w tym administracji
samorządowej oraz prognozować ich praktyczne skutki.
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji prawa
oraz etyki do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki analizowania
i rozstrzygania problemów zawodowych.
potrafi prognozować praktyczne skutki postępowań administracyjnych
i sądowo-administracyjnych z wykorzystaniem podstawowej literatury
i orzecznictwa
potrafi prawidłowo się posługiwać przepisami prawa i innymi systemami
normatywnymi (zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego
zadania z zakresu funkcjonowania administracji. W szczególności, potrafi
prawidłowo ustalić stan faktyczny i odnoszące się do niego przepisy
prawne.
potrafi zastosować podstawowe techniki, metody i narzędzia w celu
opracowania tekstów aktów prawnych właściwych dla sfery
funkcjonowania administracji.

PS6_UW

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z uwzględnieniem
umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej na potrzeby pracy
w administracji publicznej oraz prowadzenia indywidualnej działalności
gospodarczej w szczególności posiada umiejętność samodzielnego
proponowania, opartych na analizie danego zjawiska społecznego,
rozwiązań określonego problemu prawnego lub organizacyjnego.
potrafi prawidłowo zebrać i analizować materiały niezbędne do podjęcia
prawidłowej decyzji
potrafi
zaproponować
rozwiązania
elementarnych
problemów
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o administracji.
potrafi poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie.
potrafi samodzielnie przygotować opracowanie pisemne z zakresu
elementarnych
zagadnień
w
obrębie
kierunku
administracja
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł
posiada umiejętność przygotowania typowych pism procesowych, pism
sądowych w toku postępowań a także innych dokumentów na potrzeby
postępowań: administracyjnego, sądowo - administracyjnego, cywilnego
oraz postępowań egzekucyjnych w języku polskim.
posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku
polskim i wybranym języku obcym, prezentujących stanowisko własne
i reprezentowanej
jednostki
w
określonej
sprawie
związanej
z kształtowaniem czy wykonywaniem zadań administracyjnych.

PS6_UW
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PS6_UW

PS6_UW
PS6_UW
PS6_UW

PS6_UK

PS6_UW
PS6_UW
PS6_UK
PS6_UK
PS6_UW

PS6_UK

K_U20
K_U21

K_U22
K_U23

wykazuje umiejętności językowe w języku obcym niezbędne do realizacji
zadań zawodowych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie – w zespole
pracowniczym, pełnić w nim różne role, m.in. organizować i kierować
niewielkimi zespołami pracowniczymi. Potrafi samodzielnie lub z innymi
osobami odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań
o charakterze ogólnym lub/i szczegółowym realizowanych zespołowo.
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi ją samodzielnie
uzupełniać i rozwijać
posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem społecznym
w miejscu pracy.

PS6_UK
PS6_UO

PS6_UU
PS6_UO

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01
K_K02
K_K03

K_K04
K_K05
K_K06

K_K07
K_K08

umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych
(politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty
prawne, ekonomiczne i polityczne.
jest uwrażliwiony na wykonywanie zadań zgodnie z etyką pracownika
administracji publicznej.
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań
o charakterze ogólnym lub/i szczegółowym realizowanych indywidualnie
(np. planowanie kariery zawodowej), w tym potrafi ustalić sekwencję
celów, których osiągnięcie ma doprowadzić do zamierzonego skutku.
potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać problemy związane
z funkcjonowaniem instytucji administrującej i pełnioną w niej rolą.
potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać zgodnie z zasadami prawa
i etyki dylematy związane z wykonywaniem zawodu
rozumie zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrzebę
uczenia się przez całe życie i potrafi samodzielnie uzupełniać i rozwijać
swoją wiedzę i umiejętności, w tym z zakresu nauk o administracji
i dziedzin pokrewnych.
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Jest przygotowany do
samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

PS6_KO
PS6_KR
PS6_KO

PS6_KR
PS6_KR
PS6_KK

PS6_KO
PS6_KK

WG – zakres i głębia/ kompletność perspektywy poznawczej i zależności
WK – kontekst/ uwarunkowania i skutki
UW – wykorzystanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
UK – komunikowanie się/ odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku
naukowym i posługiwanie się językiem obcym
UO – organizacja pracy/ planowanie i praca zespołowa
UU – uczenie się/ planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób
KK – oceny/ krytyczne podejście
KO – odpowiedzialność/ wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego
KR – rola zawodowa/ niezależność i rozwój
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