
 

UCHWAŁA NR 103/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego  
i Gospodarki Lokalnej 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej od roku akademickiego 2021/2022 w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 103/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 
 

PROGRAM 
 

Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej 

Program Studiów trwa 2. semestry nauki i zakłada 190 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 60 

 
Semestr I 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zajęć 

Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Konstytucyjne podstawy samorządu 
terytorialnego 6 wykład egzamin 3 

2. Ewolucja samorządu terytorialnego 8 wykład zaliczenie 2 

3. Samorząd terytorialny w wybranych krajach 
europejskich 12 wykład zaliczenie 3 

4. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce 14 wykład egzamin 5 

5. Wykłady praktyków – Sekretarz jednostki 
samorządu terytorialnego 4 wykład zaliczenie 1 

6. KPA w działaniach organów jednostek 
samorządu terytorialnego 12 wykład egzamin 4 

7. Odpowiedzialność za działania samorządu 
terytorialnego 8 wykład zaliczenie 2 

8. Współpraca międzyregionalna i 
transgraniczna 8 wykład zaliczenie 2 

9. Wykłady praktyków – Współpraca jednostek 
samorządu terytorialnego 4 wykład zaliczenie 1 

10. Nadzór nad działalnością samorządu 
terytorialnego 8 wykład zaliczenie 2 

11. Prawo miejscowe jednostek samorządu 
terytorialnego 8 wykład egzamin 3 

Razem 28 
Semestr II 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zajęć 

Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Gospodarka komunalna 14 wykład egzamin 5 

2. Wykłady praktyków – Realizacja usług 
publicznych na wybranych przykładach gmin 4 wykład zaliczenie 1 

3. Prawne formy korzystanie z mienia 
komunalnego 10 wykład egzamin 5 

4. Finanse komunalne 20 wykład egzamin 8 

5. Wykłady praktyków – Skarbnik jednostki 
samorządu terytorialnego 4 wykład zaliczenie 1 

6. Prawo zagospodarowania przestrzennego 10 wykład zaliczenie 2 

7. Pozycja prawna pracowników 
samorządowych 10 wykład zaliczenie 2 

8. Kontrola sądowoadministracyjna działań 
samorządu terytorialnego 8 wykład zaliczenie 2 

9. Samorząd terytorialny w stanach 
nadzwyczajnych 8 wykład zaliczenie 2 

10. Formy współdziałania jednostek samorządu 
terytorialnego 10 wykład egzamin 4 

Razem 32 
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 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej 
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 w zakresie podstawowych pojęć z 
dziedziny prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, 
prawa cywilnego i finansów publicznych, a także prawa 
międzynarodowego odnoszących się do działania jednostek 
samorządu terytorialnego. 

P7S_WG 

SP_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o ustroju administracji publicznej oraz 
pogłębioną w odniesieniu do ustroju jednostek samorządu 
terytorialnego. 

P7S_WG 

SP_W03 

Ma rozszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących miedzy 
jednostkami samorządu terytorialnego oraz między 
jednostkami samorządu terytorialnego i organami 
administracji rządowej.  

P7S_WG 

SP_W04 
Ma rozszerzoną wiedzę na temat prawnych i finansowych 
aspektów działania form organizacyjnych gospodarki 
komunalnej 

P7S_WK 

SP_W05 
Ma pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania i wydatkowania 
środków finansowych na wykonywanie zadań należących do 
zakresu działania jednostek samorządu terytorialnego. 

P7S_WK 

SP_W06 
Ma pogłębioną wiedzę o prawnych uwarunkowaniach 
gospodarowania mieniem komunalnym oraz odpowiedzialności 
prawnej z tego tytułu. 

P7S_WK 

SP_W07 
Ma pogłębioną wiedzę o prawnych formach działania organów 
i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu 
terytorialnego. 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 Potrafi prawidłowo operować pojęciami z zakresu prawa 
odnoszącymi się do zagadnień samorządu terytorialnego P7S_UW 

SP_U02 
Potrafi odnajdywać i prawidłowo interpretować regulacje 
prawne odnoszące się do problematyki związanej 
z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.  

P7S_UW 

SP_U03 

Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy 
z wykorzystaniem różnych źródeł i mediów, poszerzania 
umiejętności związanych z wykonywaną pracą tematycznie 
związaną z funkcjonowaniem jednostek samorządu 
terytorialnego 

P7S_UK 

SP_U04 
Potrafi samodzielnie dokonać prawnej i finansowej analizy 
sytuacji jednostek organizacyjnych działających w jednostce 
samorządu terytorialnego.  

P7S_UO  

SP_U05 
Samodzielnie potrafi dokonać wyboru formy działania 
organów jednostek samorządu terytorialnego w zależności od 
rodzaju realizowanego zadania. 

P7S_UU 

SP_U06 
Samodzielnie potrafi rozpoznać i wskazać zagrożenia związane 
z nieprawidłowościami w gospodarowaniu mieniem 
komunalnym. 

P7S_UU 

SP_U07 
Potrafi umiejętnie określić priorytety służące sprawnemu 
realizowaniu poszczególnych zadań jednostek samorządu 
terytorialnego 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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SP_K01 
Rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się jako 
warunku zapewniającego odpowiedni poziom aktywności 
zawodowej i społecznej. 

P7S_KK 

SP_K02 
Potrafi współdziałać w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych 
występującymi pomiędzy organami jednostek samorządu 
terytorialnego a członkami wspólnot samorządowych. 

P7S_KO 

SP_K03 
Potrafi uczestniczyć w przygotowywaniu i realizacji projektów 
związanych w poprawą funkcjonowania i rozwoju jednostek 
samorządu terytorialnego 

P7S_KR 

SP_K04 

Potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne realizacji 
projektów związanych z funkcjonowaniem jednostek 
samorządu terytorialnego i ich infrastruktury oraz jakości 
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

P7S_KR 

SP_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 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 

 
 


