
 

UCHWAŁA NR 56/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 27 maja 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
Administracji Publicznej  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Administracji Publicznej od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym w załączniku 
do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 56/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Administracji Publicznej 
 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 171 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 45  

 
Semestr I 

L.P. Nazwa przedmiotu 
Liczba 

godzin 
Forma 
zajęć 

Forma 
zaliczenia 

Punkty 
ECTS 

1.  Konstytucyjne podstawy ustroju państwa 9 wykład egzamin 3 

2.  Konstytucyjne zasady funkcjonowania 
władzy wykonawczej 9 wykład zaliczenie 2 

3.  Podstawowe pojęcia prawa 
administracyjnego 6 wykład zaliczenie 1 

4.  Historia systemów administracji 
publicznej 9 wykład zaliczenie 2 

5.  Ustrój naczelnych i centralnych organów 
administracji publicznej 9 wykład egzamin 3 

6.  Reformy administracji terenowej 6 ćwiczenia zaliczenie 1 

7.  Elementy nauki administracji 9 wykład egzamin 3 

8.  Prawne formy działania administracji 
publicznej 7 ćwiczenia zaliczenie 2 

9. Ustrój i zadania jednostek samorządu 
terytorialnego 10 wykład egzamin 3 

Razem 20 

 
Semestr II 

L.P. Nazwa przedmiotu 
Liczba 

godzin 
Forma 
zajęć 

Forma 
zaliczenia 

Punkty 
ECTS 

1. Organizacja i kierowanie w administracji 
publicznej 9 wykład egzamin 3 

2. Europeizacja administracji 7 wykład zaliczenie 1 

3. Zasady tworzenia prawa miejscowego 9 ćwiczenia zaliczenie 2 

4. 
Zasady współdziałania organów 
administracji publicznej. Umowy 
publicznoprawne 

5 wykład zaliczenie 1 

5. Status prawny pracowników administracji 
publicznej 10 wykład egzamin 3 

6. Wybrane zagadnienia ogólnego 
postępowania administracyjnego 10 wykład egzamin 3 

7. Układy kontroli i nadzoru w  administracji 
publicznej 6 ćwiczenia zaliczenie 1 

8. Kontrola sądów administracyjnych nad 
działalnością administracji publicznej 9 wykład egzamin 3 

9. Urząd Stanu Cywilnego w strukturze 
administracji publicznej 5 wykład egzamin 2 
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10. Małżeństwo konkordatowe 6 wykład zaliczenie 1 

11. Digitalizacja administracji 4 wykład zaliczenie 1 

12. Stosunki ustrojowoprawne między 
podmiotami administrującymi 8 wykład zaliczenie 1 

13. Struktura i zadania terenowej 
administracji rządowej 9 wykład egzamin 3 

Razem 25 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  
Studia Podyplomowe Administracji Publicznej   
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 

Ma pogłębioną wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu  władzy 
wykonawczej - administracji publicznej, jej historycznych, 
doktrynalnych, globalnych (europeizacyjnych), cywilizacyjnych 
(np. wątek digitalizacji), systemowych i normatywnych 
uwarunkowań.   

P7S_WG 

SP_W02 

Rozumie istotę administracji publicznej (w ujęciu podmiotowym i 
przedmiotowym), jej otoczenia (w tym–administracji prywatnej) 
oraz prawa administracyjnego (z uwzględnieniem specyfiki jego 
źródeł i różnorodności jego norm). 

P7S_WG 

SP_W03 

Zna w pogłębionym stopniu podstawowe instytucje prawa (ze 
szczególnym uwzględnieniem perspektywy właściwej dla nauki 
prawa administracyjnego, z niezbędnymi nawiązaniami dla 
klasycznie umownych nauk administracyjnych). 

P7S_WG 

SP_W04 

Zna w pogłębionym stopniu podstawowe źródła prawa 
determinujące organizację i funkcjonowanie administracji 
publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
administracyjnego). 

P7S_WK 

SP_W05 
Ma pogłębioną wiedzę o wykładni prawa determinującego 
organizację i funkcjonowanie administracji publicznej (z 
akcentem na prawo administracyjne).  

P7S_WK 

SP_W06 

Zna – w kontekście problematyki organizacji i funkcjonowania 
administracji publicznej - w pogłębionym stopniu orzecznictwo 
sądów (ze szczególnym uwzględnieniem dorobku sądów 
administracyjnych).  

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 Identyfikuje i rozwiązuje złożone problemy prawne ze sfery 
organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. P7S_UW 

SP_U02 

Dokonuje trafnej selekcji źródeł (przede wszystkim – źródeł 
prawa, adekwatnie do potrzeb uzupełniając je o źródła 
doktrynalne oraz z zakresu dorobku judykatury) i poddaje je 
analizie bazującej na metodzie dogmatyczno-prawnej.

P7S_UW 

SP_U03 
Formułuje złożone ustne i pisemne wypowiedzi, dotyczące 
zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji 
publicznej. 

P7S_UK 

SP_U03 

Operuje językiem prawnym i prawniczym w stopniu 
umożliwiającym fachową i sprawną komunikację – ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dyskursu 
specjalistycznego.  

P7S_UK 

SP_U04 

Potrafi współdziałać z innymi osobami w identyfikowaniu i 
rozwiązywaniu problemów z zakresu organizacji i 
funkcjonowania administracji publicznej i podejmować wiodącą 
role w trakcie takiej kooperacji.  

P7S_UO 

SP_U05 
Ma świadomość potrzeby samodzielnego planowania i 
realizowania własnego uczenia się (i jej społecznego wymiaru) i 
potrafi ją zaspokoić w praktyce.   

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści z zakresu problematyki organizacji i 
funkcjonowania administracji publicznej, uznając w tym 
kontekście fundamentalne znaczenie wiedzy i niezbędność 

P7S_KK 
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nieustającego się z nią konfrontowania oraz zasięgania opinii 
ekspertów.  

SP_K02 

Wykazuje utylitarne podejście do wykorzystywania uzyskanej 
wiedzy i umiejętności (z zakresu problematyki organizacji i 
funkcjonowania administracji publicznej), uwzględniającego w 
tym względzie potrzeby optyki dobra wspólnego. 

P7S_KO 

SP_K03 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych – 
szczególnie w perspektywie potrzeb związanych z organizacją i 
funkcjonowaniem administracji publicznej, respektując 
obowiązujący w tym zakresie kontekst i wymiar aksjologiczny. 

P7S_KR 

 

Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
 
  
 


