
1 

 

 

UCHWAŁA NR 61/2023 

SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 22 marca 2023 r. 

 

w sprawie programu studiów dla kierunku administracja 

na poziomie studiów drugiego stopnia 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku administra-

cja na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cykli kształcenia  

rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 w brzmieniu określonym w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu UWr 

Rektor: prof. R. Olkiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr  61/2023 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 22 marca 2023 r. 

 

 

PROGRAM STUDIÓW 

 

Nazwa kierunku studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

     
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek stu-

diów 

    

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki społeczne  nauki prawne 100% nauki prawne 

 

 

2. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z 

dyscyplin 

nauki społeczne  nauki prawne 100% 

 

 

3. Informacje ogólne o programie studiów 

  

Liczba semestrów 4 semestry 

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
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Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne 

Kod ISCED 0413 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 64 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowa-

dzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób pro-

wadzących zajęcia 

120 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 5 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka obcego 4 ECTS  

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka polskiego (dotyczy wy-

łącznie cudzoziemców) 
8 ECTS 

Łączna liczba godzin realizowanych na kierunku  

916 godz. studia stacjonarne;645 studia niestacjonarne 

(Doradztwo podatkowe i podatki  958 godz. studia stacjo-

narne, 661 godz. studia niestacjonarne) 

 
 

4. Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla programów studiów w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia Pol-

skiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4. 

   
Nazwa kierunku studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Tytuł nadawany absolwentom: magister 

 

  

Symbol efektu 

uczenia się dla 

programu studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja absolwent uzyska efekty 

uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do charakte-

rystyk drugiego stopnia 

PRK (kody) 

 

WIEDZA   
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K_W01 

posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu gałęzi prawa przynależnych do prawa publicznego  

i prawa prywatnego, charakteru prawa publicznego i prywatnego oraz relacji prawa do innych 

dyscyplin naukowych 

P7S_WG   

K_W02 

posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu instytucji prawnych funkcjonujących w obszarze prawa 

publicznego i prawa prywatnego oraz na styku prawa publicznego i prawa prywatnego oraz 

pogłębioną wiedzę z zakresu instytucji prawnych funkcjonujących w prawie unijnym i między-

narodowym   

P7S_WG   

K_W03 
ma wiedzę na temat metod ustalania zakresu rozwiązań prawnych charakterystycznych dla 

danej instytucji 
P7S_WG   

K_W04 zna zasady interpretownia tekstu prawnego  P7S_WG   

K_W05 

ma wiedzę na temat  wybranych metod i narzędzi opisu, w tym technik pozyskiwania danych 

oraz modelowania struktur prawnych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowa-

nia rządzących nimi prawidłowiści 

P7S_WG   

K_W06 

ma pogłębioną wiedzę na temat  wybranych systemów, doktryn, norm i reguł (prawnych, 

politycznych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych etycznych) organizujących struktury 

i instytucje prawne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach 

i sposobach działania, a także o kulturach prawych współczesnego świata  

P7S_WG   

K_W07 

umie wymienić kryteria wyróżnienia i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własno-

ści intelektualnej 

P7S_WK  

K_W08 ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą struktur organizacyjnych funkcjonujących w administracji P7S_WG   

UMIEJĘTNOŚCI   

K_U01 

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska prawne na tle innych dziedzin nauki 

(np. ekonomicznych, politycznych) oraz wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami praw-

nymi  

P7S_UW, P7S_UK  

K_U02 

rozwiązuje problemy wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu prawa do opisu i analizo-

wania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk prawnych oraz formułuje własne opinie i do-

biera krytycznie dane i metody analiz, posługuje się specjalistycznym językiem z tego zakresu  

P7S_UW  

K_U03 

wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i innych dyscyplin naukowych do rozwią-

zywania podstawowych problemów praktycznych, potrafi prognozować i modelować złożone 

procesy prawne 

P7S_UW  

K_U04 

sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodo-

wymi, etycznymi, społecznymi), potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych 

problemów 

P7S_UW  

K_U05 
korzysta z najnowszych metod badawczych z zakresu prawa, rozumie i interpretuje literaturę 

prawniczą i różnicuje orzecznictwo sądowe 
P7S_UW  
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K_U06 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku 

obcym, w zakresie prawa lub w obszarze leżącym na pograniczu prawa i innych dyscyplin 

naukowych 

P7S_UK  

K_U07 
tłumaczy i buduje model wypowiedzi językowej w zakresie administracji, zgodnie z wymaga-

niami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  
P7S_UK  

K_U08 
potrafi wykonywać  zadania samodzielnego pracownika funkcjonującego w sektorze publicz-

nym i prawnym 
P7S_UU, P7S_UO  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces ucze-

nia się innych osób 
P7S_KK  

K_K02 

jest przygotowany do aktywnego i zawodowego funkcjonowania w organizacjach i instytu-

cjach, wykazuje  zrozumienie możliwości pełnienia różnych ról w organizacjach i instytucjach, 

umie zająć stanowisko w debacie z przedstawicielami innych kultur prawnych 

P7S_KO, P7S_KR  

K_K03 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, antycypuje zjawiska społeczne i poli-

tyczne, określa kierunki ich rozwoju, prawidłowo ustala problemy w zakresie funkcjonowania 

organizacji i instytucji oraz rozstrzyga te problemy, rozwiązuje konflikty 

P7S_KK  

K_K04 

jest przygotowany do tworzenia i realizacji zadań i projektów społecznych, umie rozdzielić w 

tym zakresie aspekty prawne i pozaprawne oraz przedstawić argumenty i kontrargumenty w 

sporach 

P7S_KK, P7S_KO  

K_K05 jest wrażliwy na problemy społeczne doceniając uniwersalne wartości etyczne P7S_KO, 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 
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03, i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 

 

 

 

5. Treści programowe.  

   

Nazwa kierunku studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  

Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
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l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe  
Efekty uczenia się dla przedmiotu 

/ modułu zajęć  

1 

Administrowanie 

dostępem do broni 

palnej 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego). Zajęcia z przedmiotu Administrowanie dostępem do broni palnej 

prowadzone są z punktu widzenia właściwego dla nauki prawa administracyj-

nego. Koncentrują uwagę na analizie wykonywania administracji publicznej w 

zakresie dostępu do broni palnej przy szczególnym uwzględnieniu władczych 

metod regulacji. Analiza podstaw prawno-organizacyjnych, źródeł prawa, struk-

tur aparatu administracyjnego regulującego dostęp do broni palnej uwzględnia 

podstawowe formy działania administracji w zakresie dostępu do broni palnej 

ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wydawania pozwoleń 

na broń palną, rejestracji broni palnej, regulacji dotyczących zasad nabywania, 

przechowywanie, używania, przemieszczania czy zbywania broni palnej. 

K_W02, K_W03, K_W04 

K_U01, K_U02, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K02 

2 

Administrowanie 

dostępem do broni 

palnej - warsztaty 

ze stosowania 

prawa   

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego). Zajęcia z przedmiotu Administrowanie dostępem do broni palnej 

prowadzone są z punktu widzenia właściwego dla nauki prawa administracyj-

nego. Koncentrują uwagę na analizie wykonywania administracji publicznej w 

zakresie dostępu do broni palnej przy szczególnym uwzględnieniu władczych 

metod regulacji. Analiza podstaw prawno-organizacyjnych, źródeł prawa, struk-

tur aparatu administracyjnego regulującego dostęp do broni palnej uwzględnia 

podstawowe formy działania administracji w zakresie dostępu do broni palnej 

ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wydawania pozwoleń 

na broń palną, rejestracji broni palnej, regulacji dotyczących zasad nabywania, 

przechowywanie, używania, przemieszczania czy zbywania broni palnej. 

K_W02, K_W03, K_W04 

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K02 

3 Analiza podatkowa  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy na temat analizy podatko-

wej z elementami planowania podatkowego, w szczególności w zakresie wyko-

rzystywania instytucji prawno - podatkowych oraz w zakresie określania granic 

pomiędzy dozwolonymi formami ograniczania wysokości obciążeń podatkowych 

a sprzecznym z prawem unikaniem podatków oraz zastosowania sprawdzonych 

w praktyce sposobów redukcji poziomu płaconych podatków Podczas wykładów 

będą omawiane aktualne przepisy prawa i orzecznictwo z zakresu prawa podat-

kowego, przygotowujące studentów do rozwiązywania problemów praktycznych 

na przykładzie kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję Egzamina-

cyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03 

K_K01, K_K02, K_K03 

4 

Analiza podatkowa 

- warsztat ze sto-

sowania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy na temat analizy podatko-

wej z elementami planowania podatkowego, w szczególności w zakresie wyko-

rzystywania instytucji prawno - podatkowych oraz w zakresie określania granic 

pomiędzy dozwolonymi formami ograniczania wysokości obciążeń podatkowych 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 

K_U01, K_U02, K_U03 

K_K01, K_K02, K_K03  
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a sprzecznym z prawem unikaniem podatków oraz zastosowania sprawdzonych 

w praktyce sposobów redukcji poziomu płaconych podatków Podczas wykładów 

będą omawiane aktualne przepisy prawa i orzecznictwo z zakresu prawa podat-

kowego, przygotowujące studentów do rozwiązywania problemów praktycznych 

na przykładzie kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję Egzamina-

cyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. 

5 

Dokumenty stwier-

dzające tożsamość 

i akty stanu cywil-

nego 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z admini-

stracyjnym prawem osobowym normującym sytuacje prawne obywatela. Ab-

solwent nabędzie kompetencje związane z umiejętnością interpretowania prze-

pisów,  precyzujących prawa i obowiązki, tak z perspektywy obywatela, jaki  

i organów administracji publicznej,  kształtowanych przez prawo dotyczące akt 

stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów. Będzie 

posiadał świadomość wagi cyfryzacji usług wykonywanych przez administrację 

świadczącą.  Zapozna się z instrumentami  informatycznymi, czyli z usługami 

online świadczonymi przez administrację publiczną takimi, jak  np. Elektro-

niczna Platforma Usług Administracji Publicznej, mTożsamość, mObywatel, 

elektroniczne odpisy aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonu. Będzie umiał na-

bytą wiedzę teoretyczną zaaplikować w praktyce administracyjnoprawnej. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W08 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

6 

Elektroniczna ad-

ministracja w Unii 

Europejskiej  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej problematyki 

stosowania środków komunikacji elektronicznej przez organy admistracji unij-

nej. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione także regulacje prawne do-

tyczące stosowania środków komunikacji elektronicznej służące komunikacji 

pomiędzy organami administracji unijnej, a organami państw członkowskich.  

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 

K_W05, K_W06, K_W08 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 

7 

Elektroniczna ad-

ministracja w Unii 

Europejskiej - 

Warsztaty ze sto-

sowania prawa  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej problematyki 

stosowania środków komunikacji elektronicznej przez organy admistracji unij-

nej. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione także regulacje prawne do-

tyczące stosowania środków komunikacji elektronicznej służące komunikacji 

pomiędzy organami administracji unijnej, a organami państw członkowskich.  

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06, K_W08 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 

8 

Elektroniczne pro-

cedury w admini-

stracji publicznej  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z technologiami informatycznymi 

wykorzystywanymi przez instytucje publiczne, usprawnieniami w zakresie funk-

cjonowania e-usług, zapewnienie, że wszelkie dane posiadane przez instytucję 

publiczną są właściwie zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przedmiot obejmuje wiedzę w bezpieczeństwa informacyjnego, zagrożenia bez-

pieczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego, 

system zarządzania bezpieczeństwem informacji, przestępczość w zakresie 

działań skierowanych przeciwko systemowi komputerowemu i czynów dokona-

nych przy użyciu komputera jako narzędzia, elektroniczne formy załatwiania 

spraw w urzędach, komunikacji wzajemnej za pośrednictwem środków komu-

nikacji elektronicznej w tym zakresie. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarza-

nia informacji w urzędzie staje się jednym z najistotniejszych wyzwań stojących 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04  
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przed administracją publiczną. Niewłaściwe zarządzanie bezpieczeństwem in-

formacji może bowiem doprowadzić do wycieku, utraty lub sfałszowania danych 

posiadanych przez urząd. Możliwy jest także całkowity paraliż pracy urzędu. 

9 

Elektroniczne pro-

cedury w admini-

stracji publicznej - 

warsztaty ze stoso-

wania prawa   

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z technologiami informatycznymi 

wykorzystywanymi przez instytucje publiczne, usprawnieniami w zakresie funk-

cjonowania e-usług, zapewnienie, że wszelkie dane posiadane przez instytucję 

publiczną są właściwie zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przedmiot obejmuje wiedzę w bezpieczeństwa informacyjnego, zagrożenia bez-

pieczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego, 

system zarządzania bezpieczeństwem informacji, przestępczość w zakresie 

działań skierowanych przeciwko systemowi komputerowemu i czynów dokona-

nych przy użyciu komputera jako narzędzia, elektroniczne formy załatwiania 

spraw w urzędach, komunikacji wzajemnej za pośrednictwem środków komu-

nikacji elektronicznej w tym zakresie. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarza-

nia informacji w urzędzie staje się jednym z najistotniejszych wyzwań stojących 

przed administracją publiczną. Niewłaściwe zarządzanie bezpieczeństwem in-

formacji może bowiem doprowadzić do wycieku, utraty lub sfałszowania danych 

posiadanych przez urząd. Możliwy jest także całkowity paraliż pracy urzędu. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

10 
Elektroniczne Reje-

stry Publiczne  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej zasad funk-

cjonowania elektronicznych rejestrów publicznych, które mają charakter we-

wnętrzny, jak i zewnętrzny. W ramach przedmiotu zostaną także przedstawione 

wybrane elektroniczne rejestry publiczne, w tym: Centralna Ewidencja i Infor-

macja o Działalności Gospodarczej; Krajowy Rejestr Sądowy; Baza Adresów 

Elektronicznych; Krajowy Zbiór Rejestrów, Ewidencji i Wykazu w Sprawach Cu-

dzoziemców; Rejestr PESEL; Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnie-

nia Budowlane; Bazy danych funkcjonujące w tramach Infrastruktury Informa-

cji Przestrzennej. Cel przedmiotu obejmuje także zapoznanie studenta z narzę-

dziami gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania informacji. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

11 

Elektroniczne Reje-

stry Publiczne – 

Warsztaty ze sto-

sowania prawa  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej zasad funk-

cjonowania elektronicznych rejestrów publicznych, które mają charakter we-

wnętrzny, jak i zewnętrzny. W ramach przedmiotu zostaną także przedstawione 

wybrane elektroniczne rejestry publiczne, w tym: Centralna Ewidencja i Infor-

macja o Działalności Gospodarczej; Krajowy Rejestr Sądowy; Baza Adresów 

Elektronicznych; Krajowy Zbiór Rejestrów, Ewidencji i Wykazu w Sprawach Cu-

dzoziemców; Rejestr PESEL; Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnie-

nia Budowlane; Bazy danych funkcjonujące w tramach Infrastruktury Informa-

cji Przestrzennej. Cel przedmiotu obejmuje także zapoznanie studenta z narzę-

dziami gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania informacji. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

12 
Elektroniczne za-

rządzanie doku-

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania 

elektronicznej komunikacji przy załatwianiu spraw przez organy wykonujące 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, 

K_W06, K_W08 



8 

mentacją w proce-

durach publiczno-

prawnych  

administrację publiczną, jak również wykorzystania systemów teleinformatycz-

nych wewnątrz samej organizacji, w szczególności służących do elektronicznego 

dokumentowania przebiegu, rozstrzygania i załatwiania spraw. W ramach uwag 

ogólnych zostaną wskazane przede wszystkim warunki pozwalające lub obligu-

jące do elektronicznego załatwiania spraw, obowiązujący w Polsce sposób po-

stępowania z dokumentacją oraz kryteria i konsekwencje wyboru systemu do-

kumentowania. Wiedza zdobyta w tym zakresie pozwoli na zagłębienie się w 

szczegóły elektronicznego zarządzania dokumentacją. Student zostanie zapo-

znany z czynnościami kancelaryjnymi, zasadami wypełniania różnych środków 

ewidencyjnych oraz przykładami rozwiązań dla konkretnych problemów w we-

wnętrznej obsłudze spraw. Pozna rodzaje teczek aktowych oraz charaktery-

stykę sposobu załatwiania spraw – w szczególności we współpracy między ko-

mórkami organizacyjnymi jednego podmiotu – oraz opis rejestracji spraw, kon-

struowania znaku sprawy i znaku pisma. 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

13 

Elektroniczne za-

rządzanie doku-

mentacją w proce-

durach publiczno-

prawnych – Warsz-

taty ze stosowania 

prawa  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania 

elektronicznej komunikacji przy załatwianiu spraw przez organy wykonujące 

administrację publiczną, jak również wykorzystania systemów teleinformatycz-

nych wewnątrz samej organizacji, w szczególności służących do elektronicznego 

dokumentowania przebiegu, rozstrzygania i załatwiania spraw. W ramach uwag 

ogólnych zostaną wskazane przede wszystkim warunki pozwalające lub obligu-

jące do elektronicznego załatwiania spraw, obowiązujący w Polsce sposób po-

stępowania z dokumentacją oraz kryteria i konsekwencje wyboru systemu do-

kumentowania. Wiedza zdobyta w tym zakresie pozwoli na zagłębienie się w 

szczegóły elektronicznego zarządzania dokumentacją. Student zostanie zapo-

znany z czynnościami kancelaryjnymi, zasadami wypełniania różnych środków 

ewidencyjnych oraz przykładami rozwiązań dla konkretnych problemów w we-

wnętrznej obsłudze spraw. Pozna rodzaje teczek aktowych oraz charaktery-

stykę sposobu załatwiania spraw – w szczególności we współpracy między ko-

mórkami organizacyjnymi jednego podmiotu – oraz opis rejestracji spraw, kon-

struowania znaku sprawy i znaku pisma. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, 

K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

14 
Europeizacja admi-

nistracji publicznej 

Przedmiot obowiązkowy. Europeizacja administracji publicznej oznacza oddzia-

ływanie  prawa europejskiego (prawa UE) na organizację, zadania i procedury 

administracji publicznej państw członkowskich UE. Przedmiot ma na celu zapo-

znanie studentów z charakterystyką uwarunkowań, przejawów i następstw zja-

wiska europeizacji administracji publicznej. Organy administracji krajowej nie 

działają w izolacji, stanowią obecnie element większej całości - administracji 

UE, charakteryzowanej jako Europejska przestrzeń administracyjna. Podstawo-

wymi zasadami tego systemu są współpraca i komunikacja. Student pozna za-

sady i praktyczne aspekty współpracy administracyjnej w UE. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01,  K_K03, K_K04 
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15 

Ewidencja podat-

kowa i zasady pro-

wadzenia ksiąg ra-

chunkowych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z wszystkimi rodzajami ksiąg po-

datkowych, które w myśl przepisów prawa zobowiązani są prowadzić podatnicy 

i płatnicy w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych. Ab-

solwent będzie znał zasady prowadzenia poszczególnych ksiąg podatkowych. 

Nabędzie umiejętność posługiwania się przepisami prawa, wyboru odpowied-

niego rodzaju księgi podatkowej adekwatnej do sytuacji podatnika. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04 

K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

16 

Ewidencja podat-

kowa i zasady pro-

wadzenia ksiąg ra-

chunkowych - 

warsztat ze stoso-

wania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z wszystkimi rodzajami ksiąg po-

datkowych, które w myśl przepisów prawa zobowiązani są prowadzić podatnicy 

i płatnicy w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych. Ab-

solwent będzie znał zasady prowadzenia poszczególnych ksiąg podatkowych. 

Nabędzie umiejętność posługiwania się przepisami prawa, wyboru odpowied-

niego rodzaju księgi podatkowej adekwatnej do sytuacji podatnika. 

K_W03, K_W04, K_W05 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 

K_U06 

K_K01, K_K02, K_K04 

17 

Ewolucja polskiego 

systemu skarbo-

wego  

Przedmiot do wyboru. W ramach przedmiotu scharakteryzowane zostaną pod-

stawowe pojęcia związane ze skarbowością oraz kształtowanie się polskiego 

systemu skarbowego. 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W08, 

K_U01, K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03 

18 
Gospodarka odpa-

dami 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych).  

W Europie zużywamy ok. 16 ton produktów rocznie na jedną osobę, z czego  

6 ton to odpady. W 2010 r. całkowita produkcja odpadów w UE wyniosła  

2,5 mld ton. W tych okolicznościach, z jednej strony gospodarka odpadami ko-

munalnymi jest kluczowym czynnikiem ekonomii i prawa UE oraz państw człon-

kowskich. Z drugiej zaś strony, coraz większym problemem jest nielegalny ob-

rót odpadami i ich nielegalne składowiska. Wszystkie te problemy będą przed-

miotem analizy i dyskusji na wykładach i warsztatach z stosowania prawa. Za-

jęcia są prowadzone w formie case study, mającej na celu kształtowanie prak-

tycznych umiejętności stosowania, wykładni oraz rozumienia prawa. W trakcie 

zajęć Studenci w ramach dyskusji będą rozwiązywać rzeczywiste problemy 

związane gospodarką odpadami. Zapoznają się prawdziwymi sprawami, także 

przy pomocy materiałów filmowych. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

19 

Gospodarka odpa-

dami - warsztat ze 

stosowania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych).  

W Europie zużywamy ok. 16 ton produktów rocznie na jedną osobę, z czego  

6 ton to odpady. W 2010 r. całkowita produkcja odpadów w UE wyniosła  

2,5 mld ton. W tych okolicznościach, z jednej strony gospodarka odpadami ko-

munalnymi jest kluczowym czynnikiem ekonomii i prawa UE oraz państw człon-

kowskich. Z drugiej zaś strony, coraz większym problemem jest nielegalny ob-

rót odpadami i ich nielegalne składowiska. Wszystkie te problemy będą przed-

miotem analizy i dyskusji na wykładach i warsztatach z stosowania prawa. Za-

jęcia są prowadzone w formie case study, mającej na celu kształtowanie prak-

tycznych umiejętności stosowania, wykładni oraz rozumienia prawa. W trakcie 

zajęć Studenci w ramach dyskusji będą rozwiązywać rzeczywiste problemy 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 
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związane gospodarką odpadami. Zapoznają się prawdziwymi sprawami, także 

przy pomocy materiałów filmowych. 

20 

Historia więziennic-

twa i rozwój insty-

tucji korekcyjnych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska). 1. Geneza więziennictwa w dawniejszych czasach 2. Współczesne 

początki myśli penitencjarnej w czasach nowożytnych 3. Rozwój więziennictwa 

w Polsce (do 1795 r.) 4. System celkowy 5. System progresywny 6. Więzien-

nictwo i myśl penitencjarna w Polsce pod zaborami i w II Rzeczypospolitej. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

21 

Historia więziennic-

twa i rozwój insty-

tucji korekcyjnych 

- warsztat ze sto-

sowania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska). 1. Geneza więziennictwa w dawniejszych czasach 2. Współczesne 

początki myśli penitencjarnej w czasach nowożytnych 3. Rozwój więziennictwa 

w Polsce (do 1795 r.) 4. System celkowy 5. System progresywny 6. Więzien-

nictwo i myśl penitencjarna w Polsce pod zaborami i w II Rzeczypospolitej. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

22 

Historyczne korze-

nie współczesnej 

administracji 

Przedmiot obowiązkowy. Na wykładzie studenci poznają wpływ historycznych 

instytucji i rozwiązań ustrojowych na współczesną administrację na ziemiach 

polskich. Szczegółowo zostaną omówione kwestie ewolucji systemu urzędni-

czego, podziału terytorialnego w ujęciu historycznym, ewolucji i rozwoju insty-

tucji samorządu terytorialnego, problematyki reorganizacji administracji oraz 

organizacji sądownictwa administracyjnego na przestrzeni dziejów. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06, K_W08 

K_U01, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K03, K_K04, K_K05 

23 
Informacja pu-

bliczna i niejawna 

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot ma umożliwić studentom zapoznanie się 

pojęciami i zasadami funkcjonowania dostępu do informacji i ich ochrony. 

Główny nacisk położony został na dwa obszary - informację publiczną i infor-

macje niejawne. Pobocznie pojawiać się będzie tematyka ochrony danych oso-

bowych i powtórnego wykorzystania informacji sektora publicznego. W toku 

wykładu znajdzie się również miejsce na przybliżenie ogólnych zagadnień z za-

kresu tajemnic prawnie chronionych. Jednym z podstawowych celów będzie 

również zapoznanie studenta z praktyczną stroną pozyskiwania i udostępniania 

informacji publicznej (w trakcie ćwiczeń) w oparciu o kazusy i ćwiczenia prak-

tyczne - nabycie umiejętności formułowania wniosków, czy wstępnego tworze-

nia dokumentacji. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03 

24 

Informatyzacja ad-

ministracji publicz-

nej 

Przedmiot obowiązkowy. Charakterystyka problemów prawnych, organizacyj-

nych i technicznych związanych z funkcjonowaniem zinformatyzowanej admini-

stracji publicznej, w szczególności w zakresie identyfikacji osób, roli ePUAPu i 

efektywności systemów teleinformatycznych. 

K_W02, K_W03, K_W04,  K_W07 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04 

25 
Język obcy nowo-

żytny 
Język obcy. K_U06, K_U07 

26 

Kompensacja  

i sprawiedliwość 

naprawcza  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z najważniejszymi 

założeniami modelu sprawiedliwości naprawczej oraz problematyką środków o 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 
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charakterze kompensacyjnym stosowanych w razie wyrządzenia szkody czy-

nem zabronionym. Absolwent będzie potrafił interpretować prawnie istotne po-

jęcia i przesłanki dotyczące odszkodowania i zadośćuczynienia pokrzywdzo-

nemu wyrządzonej szkody. Będzie także mógł wykorzystywać nabytą wiedzę w 

praktyce prawniczej. Zajęcia rozwiną umiejętności Studentów w zakresie reda-

gowania roszczeń odszkodowawczych. 

27 

Kompensacja  

i sprawiedliwość 

naprawcza - warsz-

tat ze stosowania 

prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z najważniejszymi 

założeniami modelu sprawiedliwości naprawczej oraz problematyką środków o 

charakterze kompensacyjnym stosowanych w razie wyrządzenia szkody czy-

nem zabronionym. Absolwent będzie potrafił interpretować prawnie istotne po-

jęcia i przesłanki dotyczące odszkodowania i zadośćuczynienia pokrzywdzo-

nemu wyrządzonej szkody. Będzie także mógł wykorzystywać nabytą wiedzę w 

praktyce prawniczej. Zajęcia rozwiną umiejętności Studentów w zakresie reda-

gowania roszczeń odszkodowawczych. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

28 

Kontrola rozstrzy-

gnięć organów jed-

nostek samorządu 

terytorialnego 

Przedmiot do wyboru. Zajęcia - bazując na wiedzy, kompetencjach i umiejęt-

nościach uzyskanych już na studiach pierwszego stopnia (w szczególności z 

przedmiotów: Prawo administracyjne; Postępowanie administracyjne i sądowo-

administracyjne; Ustrój samorządu terytorialnego) – koncentrują uwagę na 

dwóch sferach: tytułowej kontroli podejmowanej w ramach postępowania ad-

ministracyjnego oraz w ramach tzw. nadzoru ogólnego (ustrojowego) nad dzia-

łalnością komunalną. W pierwszym przypadku skupiają się na relacjach między 

samorządowymi kolegiami odwoławczymi a organami gmin/powiatów/woje-

wództw (w kontekście kontroli dotyczącej: decyzji, postanowień, sporów o wła-

ściwość, bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania). W drugim – 

na nietypowych procedurach nadzorczych (w szczególności – polegających na 

podejmowaniu zarządzeń zastępczych, np. w sprawie dekomunizacji nazw ulic). 

Każdorazowo analizy dochodzą do poziomu kazusów. 

K_W03, K_W04, K_W05 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

29 

Kryminologia z ele-

mentami nauk poli-

cyjnych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawową wie-

dzą kryminologiczną i kryminalistyczną. Absolwent będzie potrafił, biorąc udział 

w wykładach, przede wszystkim rozróżnić to, czym zajmuje się kryminologia a 

czym nauki policyjne, oraz nie tylko opisać strukturę organizacyjną policji, jej 

zadania, kompetencje, sposoby działania, uprawnienia w oparciu o przepisy 

prawne, ale i analizować te przepisy w kontekście ich praktycznego zastosowa-

nia. Temu mają służyć ćwiczenia poświęcone stosowaniu prawa, które rozwiną 

także umiejętności Studentów w zakresie prezentowania i argumentowania 

swojego stanowiska. Absolwent będzie potrafił również praktycznie zastosować 

wiedzę kryminologiczną w pracy organów ścigania. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 
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30 

Kryminologia z ele-

mentami nauk poli-

cyjnych - warsztat 

ze stosowania 

prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawową wie-

dzą kryminologiczną i kryminalistyczną. Absolwent będzie potrafił, biorąc udział 

w wykładach, przede wszystkim rozróżnić to, czym zajmuje się kryminologia a 

czym nauki policyjne, oraz nie tylko opisać strukturę organizacyjną policji, jej 

zadania, kompetencje, sposoby działania, uprawnienia w oparciu o przepisy 

prawne, ale i analizować te przepisy w kontekście ich praktycznego zastosowa-

nia. Temu mają służyć ćwiczenia poświęcone stosowaniu prawa, które rozwiną 

także umiejętności Studentów w zakresie prezentowania i argumentowania 

swojego stanowiska. Absolwent będzie potrafił również praktycznie zastosować 

wiedzę kryminologiczną w pracy organów ścigania. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

31 

Mediacje i negocja-

cje w administracji 

publicznej 

Przedmiot do wyboru. W trakcie zajęć studenci poznają mechanizmy komuni-

kacyjne oraz techniki wpływu społecznego przydatne w trakcie prowadzenia ne-

gocjacji i mediacji w obszarze działania administracji publicznej. Poznają także 

podstawy prawne prowadzenia negocjacji oraz uczestnictwa w mediacjach re-

gulowanych  Kodeksem Postępowania Administracyjnego oraz innymi przepi-

sami proceduralnymi. Przedmiotem zajęć są też elementy wiedzy dotyczącej 

kształtowania wizerunku osób reprezentujących podmioty publiczne w negocja-

cjach i mediacjach oraz formalne i praktyczne aspekty pracy negocjatora i me-

diatora. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W06, 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

32 

Międzynarodowa 

współpraca regio-

nalna 

Przedmiot do wyboru. Tematyka zajęć: Zagadnienia wprowadzające („Między-

narodowa współpraca regionalna” – wyjaśnienie siatki pojęciowej, wymiar glo-

balny, międzynarodowy, regionalny, lokalny); Podstawy prawne współpracy 

międzynarodowej JST (Konstytucja, prawo europejskie, umowy międzynaro-

dowe, ustawy ustrojowe: USW, USP,USG); Umowy międzyregionalne i lokalne 

– analiza na podstawie zebranych materiałów; Wymiar unijny międzynarodowej 

współpracy regionalnej i lokalnej JST; Europejskie Ugrupowanie Współpracy Te-

rytorialnej; Międzynarodowa współpraca województw. Priorytety współpracy 

zagranicznej województwa jako akt polityki samorządu województwa; Eurore-

giony a organizacje regionów (miast i gmin) partnerskich Przygotowanie i pre-

zentacja case study przez studentów. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W08 

K_U01, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04 

33 

Międzynarodowe 

standardy rachun-

kowości  

Przedmiot do wyboru. Jego celem jest umożliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej 

wskazanych treści Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawoz-

dawczości Finansowej oraz przygotowanie Studentów do sporządzenia sprawoz-

dania wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 

K_W02, K_W03 

K_U01,  K_U04, 

K_K01, K_K02, K_K03 

34 

Nadzór regulacyjny 

nad sektorem no-

wych technologii   

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej problematyki 

nadzoru regulacyjnego. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione także 

środków nadzoru regulacyjnego względem działalności przedsiębiorców prowa-

dzących działalność związaną ze stosowaniem nowych technologii.  

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06, K_W08 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 
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35 

Normy techniczne 

w informatyzacji 

administracji pu-

blicznej - warsztaty 

ze stosowania 

prawa  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej: pojęcia 

normy technicznej, zakresu norm technicznych, które są obowiązujące dla sto-

sowanych publicznych systemów teleinformatycznych; sposobu włączania norm 

technicznych do porządku prawnego. W ramach przedmiotu zostaną przedsta-

wione także zasady sporządzania norm technicznych w organizacjach normali-

zujących, jak również status i struktura międzynarodowych i krajowych organi-

zacji normalizujących na przykładzie Międzynarodowej Organizacji Normaliza-

cyjnej (ISO) oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U02, K_U04, 

K_U06 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

36 

Ochrona porządku  

i spokoju publicz-

nego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego). Przedmiot dotyczy podstawowego zakresu ochrony prawa o wy-

kroczeniach, jakim jest porządek i spokój publiczny. Jest on częścią szerszego 

zagadnienia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie karnym. 

Niniejszy przedmiot obejmuje wybrane wykroczenia przeciwko porządkowi  

i spokojowi publicznemu z art. VIII k.w., na czele z wykroczeniem zakłócenia 

porządku i spokoju publicznego z art. 51 k.w., a także wybrane wykroczenia z 

innych rozdziałów Kodeksu wykroczeń, m.in. przeciwko obyczajności publicznej 

i urządzeniom użytku publicznego. Poza tym przedmiot ten zajmuje się analizą 

ustawowych znamion wybranych wykroczeń z ustaw szczególnych, takich jak: 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o 

bezpieczeństwie imprez masowych, czy ustawa o stanie wyjątkowym. Przed-

miot obejmuje także projektowane zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie 

Karnym w zakresie ochrony bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego, 

zwiększające skuteczność ochrony w tym zakresie. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W08 

K_U01, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

37 

Ochrona porządku  

i spokoju publicz-

nego  – Warsztaty 

ze stosowania 

prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego). Przedmiot dotyczy podstawowego zakresu ochrony prawa o wy-

kroczeniach, jakim jest porządek i spokój publiczny. Jest on częścią szerszego 

zagadnienia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie karnym. 

Niniejszy przedmiot obejmuje wybrane wykroczenia przeciwko porządkowi  

i spokojowi publicznemu z art. VIII k.w., na czele z wykroczeniem zakłócenia 

porządku i spokoju publicznego z art. 51 k.w., a także wybrane wykroczenia z 

innych rozdziałów Kodeksu wykroczeń, m.in. przeciwko obyczajności publicznej 

i urządzeniom użytku publicznego. Poza tym przedmiot ten zajmuje się analizą 

ustawowych znamion wybranych wykroczeń z ustaw szczególnych, takich jak: 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o 

bezpieczeństwie imprez masowych, czy ustawa o stanie wyjątkowym. Przed-

miot obejmuje także projektowane zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie 

Karnym w zakresie ochrony bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego, 

zwiększające skuteczność ochrony w tym zakresie. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W08 

K_U01, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 
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38 
Opieka postpeni-

tencjarna 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego).Zadaniem kursu jest przybliżenie złożonej problematyki opieki 

(pomocy) postpenitencjarnej traktowanej jako jeden z ważnych elementów po-

lityki kryminalnej, sprzężonej z polityką socjalną. Profilaktyka postpenalna kon-

centruje się na działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości osób 

już poprzednio karanych (recydywy).Opieka postpenitencjarna, będąca poję-

ciem języka prawnego jest zagadnieniem zawierającym w swojej treści także 

elementy socjologiczne, kryminologiczne i psychologiczne. Wynika to z faktu, 

że postępowanie człowieka, z jednej strony, jest uzależnione od nakazów i za-

kazów normatywnych i zwyczajowych, z drugiej strony, uwarunkowane jest 

prawidłowościami rządzącymi jego procesami psychicznymi i jego interakcją z 

otoczeniem.Opieka postpenitencjarna jest to działalność organów państwowych 

i organizacji społecznych, mająca na celu udzielenie wszechstronnej pomocy 

osobom zwalnianym z zakładów karnych, aresztów śledczych oraz innych za-

kładów zamkniętych.Opieka postpenitencjarna to także pomoc na rzecz rodziny 

skazanego oraz osób pokrzywdzonych przez przestępstwo. 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06,  

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K03, K_K05 

39 

Opieka postpeni-

tencjarna - warsz-

taty ze stosowania 

prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego).Zadaniem kursu jest przybliżenie złożonej problematyki opieki 

(pomocy) postpenitencjarnej traktowanej jako jeden z ważnych elementów po-

lityki kryminalnej, sprzężonej z polityką socjalną. Profilaktyka postpenalna kon-

centruje się na działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości osób 

już poprzednio karanych (recydywy).Opieka postpenitencjarna, będąca poję-

ciem języka prawnego jest zagadnieniem zawierającym w swojej treści także 

elementy socjologiczne, kryminologiczne i psychologiczne. Wynika to z faktu, 

że postępowanie człowieka, z jednej strony, jest uzależnione od nakazów i za-

kazów normatywnych i zwyczajowych, z drugiej strony, uwarunkowane jest 

prawidłowościami rządzącymi jego procesami psychicznymi i jego interakcją z 

otoczeniem.Opieka postpenitencjarna jest to działalność organów państwowych 

i organizacji społecznych, mająca na celu udzielenie wszechstronnej pomocy 

osobom zwalnianym z zakładów karnych, aresztów śledczych oraz innych za-

kładów zamkniętych.Opieka postpenitencjarna to także pomoc na rzecz rodziny 

skazanego oraz osób pokrzywdzonych przez przestępstwo. 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06,  

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K03, K_K05 

40 
Organizacja i funk-

cjonowanie "KAS" 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Za-

poznanie się z organizacją i działaniem Krajowej Administracji Skarbowej w za-

kresie uregulowanym ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej umożliwia 

orientację w stanie prawnym oraz posługiwanie się przepisami dla potrzeb ich 

analizy, oceny i interpretacji. 

K_W02, K_W03 

K_U01, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03 

41 

Organizacja i funk-

cjonowanie "KAS" - 

warsztat ze stoso-

wania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Za-

poznanie się z organizacją i działaniem Krajowej Administracji Skarbowej w za-

kresie uregulowanym ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej umożliwia 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 

K_U01, K_U02, K_U03 

K_K01, K_K02, K_K03 
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orientację w stanie prawnym oraz posługiwanie się przepisami dla potrzeb ich 

analizy, oceny i interpretacji. 

42 

Organizacja i pro-

wadzenie działalno-

ści kulturalnej 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Stu-

dent poznaje regulacje prawne odnoszące się do sfery instytucji kultury oraz 

mechanizmy ich funkcjonowania. Potrafi stosować przepisy prawne we wskaza-

nym obszarze. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

43 

Organizacja i pro-

wadzenie działalno-

ści kulturalnej - 

warsztat ze stoso-

wania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Stu-

dent poznaje regulacje prawne odnoszące się do sfery instytucji kultury oraz 

mechanizmy ich funkcjonowania. Potrafi stosować przepisy prawne we wskaza-

nym obszarze. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08, 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

44 

Organizacja i za-

sady działania ra-

townictwa medycz-

nego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego). Przedmiot, zgodnie z nazwą, dotyczy organizacji oraz zasad dzia-

łania służb ratowniczych, odpowiedzialnych za życie i zdrowie pacjentów będą-

cych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

45 

Organizacja i za-

sady działania ra-

townictwa medycz-

nego - Warsztaty 

ze stosowania 

prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego). Przedmiot, zgodnie z nazwą, dotyczy organizacji oraz zasad dzia-

łania służb ratowniczych, odpowiedzialnych za życie i zdrowie pacjentów będą-

cych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

46 

Organizacja sys-

temu opieki zdro-

wotnej  

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej organi-

zacji ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej. Student pozna definicje, cele 

i elementy składowe systemu ochrony zdrowia oraz nabędzie umiejętność in-

terpretacji zmian zachodzących w systemach zdrowotnych i czynników mają-

cych wpływ na ich funkcjonowanie. Treści programowe: 1. System ochrony 

zdrowia: definicje, cele, funkcje, elementy składowe. Konstytucyjne zasady 

systemu ochrony zdrowia. 2. Klasyczne modele systemów zdrowotnych (Bi-

smarcka, Beveridge’a, rynkowy, Siemaszki); Ewolucja systemów zdrowotnych 

3. Założenia organizacyjne form opieki zdrowotnej w Polsce. Zasady funkcjo-

nowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą (wybrane zagadnie-

nia). 4. Charakterystyka podmiotów leczniczych w Polsce 5. Pacjent w systemie 

ochrony zdrowia. 6. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce: 

struktura, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 7. Organizacja 

opieki specjalistycznej w Polsce: struktura, zadania i zakres udzielanych świad-

czeń zdrowotnych. 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 
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47 

Organizowanie, 

kontraktowanie i fi-

nansowanie świad-

czeń zdrowotnych 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). 

Przedmiot obejmuje zagadnienia ze sfery organizacji, finansowania i kontrak-

towania świadczeń zdrowotnych. Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak 

ubezpieczenie zdrowotne, podmioty funkcjonujące w sferze opieki zdrowotnej, 

zawieranie, treść i charakter prawny umowy o udzielenie zamówienia na świad-

czenia zdrowotne. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, 

K_W08 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

48 

Organizowanie, 

kontraktowanie i fi-

nansowanie świad-

czeń zdrowotnych  

- warsztat ze sto-

sowania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). 

Przedmiot obejmuje zagadnienia ze sfery organizacji, finansowania i kontrak-

towania świadczeń zdrowotnych. Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak 

ubezpieczenie zdrowotne, podmioty funkcjonujące w sferze opieki zdrowotnej, 

zawieranie, treść i charakter prawny umowy o udzielenie zamówienia na świad-

czenia zdrowotne. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, 

K_W08 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, 

K_K05 

49 

Organy administra-

cji penitencjarnej  

i organizacja kura-

teli sądowej  

Przedmiot do wyboruPrezentowana w ramach wykładu problematyka zaliczana 

jest do sfery tzw. kontroli społecznej, czyli działalności zmierzającej do podpo-

rządkowania członków społeczeństwa normom grupowym. Kontrola społeczna 

przyjmuje kształt sformalizowany (czyli regulowany systemem norm przewidu-

jących, kto, wobec kogo i jakimi środkami wpływa na przestrzeganie określo-

nych norm) oraz niesformalizowany (oparty na niedookreśloności kręgu pod-

miotów kontrolowanych, agend kontrolnych oraz wykorzystywanych środków). 

System instytucji prezentowany w ramach wykładu zaliczamy do tzw. agendy 

sformalizowanej kontroli prawnej. Zasadnicze zadanie to odtworzenie ustrojo-

wego kształtu i ustalenie podstawowych zasadach funkcjonowania organów ad-

ministracji penitencjarnej oraz sądowej służby kuratorskiej. Ustalenie miejsca 

tych podmiotów w strukturze organów odpowiedzialnych za ograniczanie zjawi-

ska przestępczości. Ważne jest także zwrócenie uwagi na zakres uprawnień  

i kompetencji funkcjonariuszy służby więziennej oraz kuratorów sądowych. 

Kurs koncentruje się na wykonywaniu orzeczeń karnych, z uwzględnieniem 

podstawowych założeń metodyki pracy w zawodzie kuratora i funkcjonariusza 

służby więziennej. 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

50 
Oświata i szkolnic-

two wyższe 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Ce-

lem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z najważniejszymi ideami, koncep-

cjami, poglądami i uwarunkowaniami organizacji i funkcjonowania oświaty  

i szkolnictwa wyższego jako zadań administracji świadczącej w państwie. Zaję-

cia służą zapoznaniu z wiedzą w zakresie fundamentalnych w państwie usług 

edukacyjnych na różnych etapach edukacji i w różnym wieku, ustrojem oświaty 

i szkolnictwa wyższego oraz umiejętności praktycznego wykorzystywania prawa 

w tym zakresie na forum szkół z systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Ab-

solwent  będzie potrafił interpretować prawnie zasady i tryb stanowienia aktów 

prawa zakładowego na forum oświatowych zakładów administracyjnych i szkół 

wyższych. Będzie także posiadał świadomość roli prawa jako instrumentu rea-

K_W02, K_W03, K_W0 , K_W08 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 
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lizacji określonych celów polityki edukacyjnej państwa, dominujących w społe-

czeństwie wartości i zasad moralnych w  procesie edukacyjnym, wykorzystywać 

nabytą wiedzę w praktyce prawniczej oraz aktywnie uczestniczyć w dyskursie 

polityczno-prawnym. Nabyta wiedza i umiejętność służą też indywidualnemu 

wykorzystywaniu jej w praktyce w warunkach korzystania z edukacyjnych usług 

na forum tych szkół. 

51 

Oświata i szkolnic-

two wyższe - 

warsztat ze stoso-

wania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Ce-

lem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z najważniejszymi ideami, koncep-

cjami, poglądami i uwarunkowaniami organizacji i funkcjonowania oświaty  

i szkolnictwa wyższego jako zadań administracji świadczącej w państwie. Zaję-

cia służą zapoznaniu z wiedzą w zakresie fundamentalnych  w państwie usług 

edukacyjnych na różnych etapach edukacji i w różnym wieku, ustrojem oświaty 

i szkolnictwa wyższego oraz umiejętności praktycznego wykorzystywania prawa 

w tym zakresie na forum szkół z systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Ab-

solwent  będzie potrafił interpretować prawnie zasady i tryb stanowienia aktów 

prawa zakładowego na forum oświatowych zakładów administracyjnych i szkół 

wyższych. Będzie także posiadał świadomość roli prawa jako instrumentu rea-

lizacji określonych celów polityki edukacyjnej państwa, dominujących w społe-

czeństwie wartości i zasad moralnych w  procesie edukacyjnym, wykorzystywać 

nabytą wiedzę w praktyce prawniczej oraz aktywnie uczestniczyć w dyskursie 

polityczno-prawnym. Nabyta wiedza i umiejętność służą też indywidualnemu 

wykorzystywaniu jej w praktyce w warunkach korzystania z edukacyjnych usług 

na forum tych szkół. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

52 
Penologia i socjolo-

gia przestępczości  

Przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów z wyjątkiem specjalności Do-

radztwo podatkowe i podatki.Penologia to nauka zajmująca się kara krymi-

nalną. Socjologia przestępczości to próba uchwycenia społecznych warunków 

związanych z przekraczaniem norm prawa karnego. Kurs ma za zadanie zapre-

zentować uporządkowane informacje o karze oraz współczesnych środkach re-

akcji na przestępstwo oraz ukazać współczesną przestępczości zwłaszcza w jej 

społecznym, ekonomicznym i transgranicznym kontekście. Zasadnicza per-

spektywą są problemy instytucjonalne systemu karnego, procesy prawno-spo-

łeczne związane z przestępstwem i karą.  Celem zajęć jest uchwycenie społecz-

nych skutków karania (funkcji kary). Zwrócenie uwagi na zagadnienia teore-

tyczne i doświadczenia praktycznych związanych z polityką karną. Ważne jest 

także ustalenie podstaw karania tj. aksjologii, ideologii, racjonalizacji i filozofii 

kary. 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06,  

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

53 

Podania i pisma w 

sprawach podatko-

wych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest przygotowanie studenta do nabycia wiedzy  

i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa podatkowego, które 

będzie mógł wykorzystywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatko-

wego. Zdobyta wiedza pozwoli na umiejętne formułowanie żądań w sprawach 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03 
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podatkowych, a także na zrozumienie zawiłości przepisów prawa podatko-

wego.Podczas wykładu będą omawiane aktualne przepisy prawa i orzecznictwo 

z zakresu prawa podatkowego, przygotowujące studentów do rozwiązywania 

problemów praktycznych na przykładzie kazusów przygotowanych przez Pań-

stwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. 

54 

Podania i pisma w 

sprawach podatko-

wych - warsztat ze 

stosowania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest przygotowanie studenta do nabycia wiedzy i umiejętności 

w zakresie praktycznego stosowania prawa podatkowego, które będzie mógł 

wykorzystywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego. Zdobyta 

wiedza pozwoli na umiejętne formułowanie żądań w sprawach podatkowych, a 

także na zrozumienie zawiłości przepisów prawa podatkowego.Podczas wykładu 

będą omawiane aktualne przepisy prawa i orzecznictwo z zakresu prawa podat-

kowego, przygotowujące studentów do rozwiązywania problemów praktycznych 

na przykładzie kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję Egzamina-

cyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03 

55 
Podatki bezpośred-

nie i pośrednie 

Miejsce podatków bezpośrednich w systemie prawa; ich znaczenie w systemie 

prawa podatkowego oraz istota w kontekście obowiązku ponoszenia danin pu-

blicznych. Podatek dochodowy od osób fizycznych- elementy konstrukcji praw-

nej podatku. Uproszczone formy podatku dochodowego od osób fizycznych- 

opodatkowanie dochodów osiąganych przez podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podat-

kowa) oraz zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchow-

nych. Podatek dochodowy od osób prawnych- elementy konstrukcji prawnej 

podatku. Pozostałe wybrane podatki bezpośrednie. Podatek od towarów i usług 

(podatek od wartości dodanej) - elementy konstrukcji prawnej. Podatek akcy-

zowy- elementy konstrukcji prawnej podatku. Podatek od gier- elementy kon-

strukcji prawnej podatku, obowiązki podatników, zasady obliczania podatku. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 

K_U01, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, 

56 

Podatki bezpośred-

nie w interpreta-

cjach i orzecznic-

twie  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). 

Przedmiot stanowi uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej podatków 

bezpośrednich przez pryzmat orzecznictwa i interpretacji podatkowych. Przed-

stawia aktualne linie interpretacyjne i orzecznicze w zakresie najważniejszych 

problemów praktycznych dotyczących podatków bezpośrednich. Uczy krytycz-

nego analizowania orzecznictwa i interpretacji podatkowych. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05,  

K_U01,K_U05,  

K_K01, K_K02, K_K03,  

57 

Podatki bezpośred-

nie w interpreta-

cjach i orzecznic-

twie - warsztat ze 

stosowania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). 

Przedmiot stanowi uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej podatków 

bezpośrednich przez pryzmat orzecznictwa i interpretacji podatkowych. Przed-

stawia aktualne linie interpretacyjne i orzecznicze w zakresie najważniejszych 

problemów praktycznych dotyczących podatków bezpośrednich. Uczy krytycz-

nego analizowania orzecznictwa i interpretacji podatkowych. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 

K_U01,K_U02, K_U03 

K_K01, K_K02, K_K03 
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58 

Podatki pośrednie 

w interpretacjach  

i orzecznictwie  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest przygotowanie studenta do nabycia wiedzy i umiejętności 

w zakresie praktycznego stosowania prawa podatkowego w zakresie podatków 

pośrednich, które będzie mógł wykorzystywać m.in. w wykonywaniu zawodu 

Doradcy Podatkowego. Podczas warsztatów analizowane będą aktualne prze-

pisy prawa i orzecznictwo z zakresu podatków pośrednich, przygotowujące stu-

dentów do rozwiązywania problemów praktycznych na przykładzie kazusów 

przygotowanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa 

Podatkowego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 

K_U01, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03 

59 

Podatki pośrednie 

w interpretacjach  

i orzecznictwie  - 

warsztat ze stoso-

wania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest przygotowanie studenta do nabycia wiedzy i umiejętności 

w zakresie praktycznego stosowania prawa podatkowego w zakresie podatków 

pośrednich, które będzie mógł wykorzystywać m.in. w wykonywaniu zawodu 

Doradcy Podatkowego. Podczas warsztatów analizowane będą aktualne prze-

pisy prawa i orzecznictwo z zakresu podatków pośrednich, przygotowujące stu-

dentów do rozwiązywania problemów praktycznych na przykładzie kazusów 

przygotowanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa 

Podatkowego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 

K_U01, K_U02, K_U03 

K_K01, K_K02, K_K03 

60 
Podatki samorzą-

dowe  

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podat-

kami, które stanowią dochody gmin w Polsce. Podatki samorządowe są najważ-

niejszymi dochodami, z których finansowane jest funkcjonowanie gmin. Absol-

went będzie potrafił interpretować znaczenie przepisów podatkowych oraz za-

stosować je w praktyce. Ponadto, będzie także posiadał specjalistyczną wiedzę 

pozwalającą na sformułowanie argumentów pozwalających na obronę podat-

nika przed organem podatkowym oraz obliczenie prawidłowej wysokości po-

datku przypadającego do zapłaty. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K02, K_K04 

61 

Podmioty niepu-

bliczne w admini-

stracji publicznej 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest poznanie reguł współpracy admi-

nistracji publicznej i podmiotów niepublicznych w realizacji przedsięwzięć o cha-

rakterze użyteczności publicznej. Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy do-

tyczącej uregulowań prawnych dla PPP, przygotowania przedsięwzięcia oraz 

identyfikacji kosztów i korzyści płynących z partnerstwa publiczno-prywatnego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

62 

Podstawy między-

narodowego i unij-

nego prawa podat-

kowego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem wykładu jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu problematyki 

unijnego i międzynarodowego prawa podatkowego. Treści programowe wy-

kładu obejmują w pierwszej kolejności zdefiniowanie struktury systemu prawa 

podatkowego obowiązującego w Polsce, ze wskazaniem na podsystem prawa 

krajowego i unijnego oraz prawa międzynarodowego – cechy tych kategorii re-

gulacji (ich źródła, przedmiot regulacji i zakres) oraz ich wzajemnych relacji na 

poziomie stanowienia prawa, obowiązywania i procesu stosowania. Po drugie, 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 
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zagadnienia szczegółowe z zakresu unijnego prawa podatkowego (w tym mię-

dzy innymi przedmiot, zakres regulacji i podstawowa terminologia dyrektyw w 

przedmiocie podatków pośrednich i bezpośrednich) oraz międzynarodowego 

prawa podatkowego (w tym między innymi przedmiot, zakres, struktura, pod-

stawowa terminologia z zakresu konwencji modelowej OECD). 

63 

Podstawy stosowa-

nia i wykładni 

prawa w admini-

stracji 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z teore-

tyczno-prawnymi zagadnieniami procesu stosowania prawa, pojęciem obowią-

zywania systemowego normy prawnej, decyzyjnym modelem stosowania prawa 

oraz szczegółową charakterystyką dyrektyw wykładni i wnioskowań prawni-

czych. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

64 
Polityka admini-

stracyjna 

Przedmiot obowiązkowy. Poznanie i opanowanie mechanizmu ustalania celów 

działania administracji publicznej i metod ich realizacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktów polityki administracyjnej. Analiza prawnych i pozapraw-

nych uwarunkowań polityki administracyjnej. Ustalenie wewnętrznych i ze-

wnętrznych czynników wpływających na kształtowanie polityki administracyjnej 

w układzie sektorowym i resortowym. Wpływ europeizacji i globalizacji admini-

stracji publicznej na politykę administracyjną. 

K_W01, K_W05, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

65 

Pomoc społeczna  

i świadczenia so-

cjalnego wsparcia 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Na 

zajęciach student zdobywa wiedzę na temat pomocy społecznej i świadczeń  

socjalnego wsparcia takich jak, np. dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pogłębia wiedzę teoretyczną na temat 

systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce oraz nabywa, względnie pogłę-

bia, umiejętności stosowania przepisów normujących świadczenia zabezpiecze-

nia społecznego w praktyce. Zajęcia rozwiną także umiejętności Studentów w 

zakresie prezentowania i argumentowania swojego stanowiska. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W08 

K_U02, K_U03,  K_U04, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

66 

Pomoc społeczna  

i świadczenia so-

cjalnego wsparcia - 

warsztat ze stoso-

wania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Na 

zajęciach student zdobywa wiedzę na temat pomocy społecznej i świadczeń so-

cjalnego wsparcia takich jak, np. dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, świad-

czenia z funduszu alimentacyjnego. Pogłębia wiedzę teoretyczną na temat sys-

temu zabezpieczenia społecznego w Polsce oraz nabywa, względnie pogłębia, 

umiejętnościstosowania przepisów normujących świadczenia zabezpieczenia 

społecznego w praktyce. Zajęcia rozwiną także umiejętności Studentów w za-

kresie prezentowania i argumentowania swojego stanowiska. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W08 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

67 
Postępowanie po-

datkowe  

Przedmiot obowiązkowy. W ramach tego przedmiotu student zapoznaje się z 

różnorodnymi trybami postępowań w sprawach podatkowych. Absolwent na-

bywa znajomość regulacji dotyczących postępowania podatkowego, a także 

umiejętność analizy tych regulacji. Absolwent potrafi dostrzegać złożone pro-

blemy w zakresie stosowania przepisów postępowania podatkowego, a także 

potrafi je rozwiązywać z wykorzystaniem orzecznictwa sądowego i interpretacji 

przepisów prawa podatkowego. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,  

K_W08, 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04 , 

K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 
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68 

Postępowanie są-

dowoadministra-

cyjne 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o postępowa-

niu sądowoadministracyjnym, ustroju i modelu polskiego sądownictwa admini-

stracyjnego, ochronie praw jednostki wobec władczej ingerencji administracji 

publicznej. W ramach zajęć dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń) przedstawiony 

jest problem zakresu sprawy sądowoadministracyjnej oraz rodzaju legitymacji 

skargowej. Szczegółowo omawiany jest tryb wszczęcia postępowania sądowo-

administracyjnego (z naciskiem na praktyczną umiejętność sporządzenia skargi 

do sądu) a także specyfika rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej po-

przez kontrolę. Trzeci segment to weryfikacja rozstrzygnięć sądów administra-

cyjnych pierwszej instancji. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W08 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

69 

Prawo bankowe  

i rynków finanso-

wych 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej Jednolitego 

Rynku Finansowego Unii Europejskiej, a także o sytemu bankowego Polski  

i Unii Europejskie oraz prawa rynku finansowego i jego struktury. W ramach 

przedmiotu student zostanie zapoznany z podstawowymi regulacjami prawnymi 

działalności prowadzonej przez instytucje finansowe, a także z regulacjami 

prawnymi państwowego nadzoru nad ich działalnością. 

K_W01, K_W02, K_W03 

K_U01, K_U02 

K_K01, K_K02 

70 
Prawo celne i dewi-

zowe  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest przygotowanie studenta do nabycia wiedzy i umiejętności 

w zakresie praktycznego stosowania prawa celnego i dewizowego, które będzie 

mógł wykorzystywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego.Pod-

czas konwersatoriów będą omawiane aktualne przepisy prawa i orzecznictwo z 

zakresu prawa celnego i dewizowego, przygotowujące studentów do rozwiązy-

wania problemów praktycznych na przykładzie kazusów przygotowanych przez 

Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.Ponadto 

celem konwersatorium jest również zapoznanie studentów z podstawowymi po-

jęciami prawa celnego i dewizowego, zasadami obrotu towarowego z zagranicą, 

pobierania z tego tytułu ceł i innych należności celnych, postępowania celnego, 

obrotu dewizowego oraz uprawnieniami i obowiązkami organów celnych i in-

spekcji celnej. Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów umiejętności poru-

szania się po przepisach prawa celnego i dewizowego ich interpretacji i stoso-

wania w praktyce. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W08 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

71 Prawo egzekucyjne 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pro-

blematyką zabezpieczenia i egzekucji praw i roszczeń w postępowaniu cywilnym 

i w sprawach administracyjnych; zdobycie przez nich praktycznych umiejętno-

ści w zakresie opracowania wniosków w przedmiocie wszczęcia i prowadzenia 

postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach administracyj-

nych i cywilnych; nabycie przez Studentów umiejętności wykorzystania teore-

tycznej wiedzy z zakresu zabezpieczenia i egzekucji praw i roszczeń przy roz-

wiązywaniu kazusów i testów w zakresie odpowiadającym egzaminom na apli-

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W08 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U06 

K_K01, K_K02, K_K04 



22 

kacje prawnicze; nabycie przez nich umiejętności oceny wyboru sposobu za-

bezpieczenia i egzekucji, adekwatnego do rodzaju poszukiwanej ochrony praw-

nej w danym postępowaniu. 

72 
Prawo i polityka 

penitencjarna  

Przedmiot  specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska)Prawo penitencjarne pojmować należy jako całokształt norm praw-

nych regulujących wykonywanie kar i środków penalnych, które w swojej treści 

związane są z rzeczywistym pozbawieniem wolności. Obecnie w zakres prawa 

penitencjarnego wpisać należy  karę pozbawienia wolności, karę aresztu woj-

skowego, karę aresztu, tymczasowe aresztowanie, środki zabezpieczające o 

charakterze izolacyjnym oraz kary i środki przymusu skutkujące pozbawieniem 

wolności. Zadaniem wykładu jest przybliżenie założeń normatywnych polskiego 

systemu penitencjarnego. Chodzi o sprecyzowanie celów wykonywania kary po-

zbawienia wolności, przedstawienie typów i rodzajów zakładów karnych oraz 

systemów odbywania kary pozbawienia wolności. Rozważania dogmatyczne po-

parte zostaną prezentacją aktualnej praktyki w zakresie wykonywania kary po-

zbawienia wolności. W ramach wykładu nie zrezygnowano także z prezentacji 

problemów historii wykonywania kary pozbawienia wolności i wykształconych w 

tej dziedzinie systemów wykonywania kary oraz zagadnienia specyfiki środowi-

ska zakładu karnego, zjawiska podkultury i psychologicznych następstw izolacji 

penitencjarnej. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, 

K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

73 

Prawo i polityka 

penitencjarna - 

warsztat ze stoso-

wania prawa 

Przedmiot  specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska).Prawo penitencjarne pojmować należy jako całokształt norm praw-

nych regulujących wykonywanie kar i środków penalnych, które w swojej treści 

związane są z rzeczywistym pozbawieniem wolności. Obecnie w zakres prawa 

penitencjarnego wpisać należy  karę pozbawienia wolności, karę aresztu woj-

skowego, karę aresztu, tymczasowe aresztowanie, środki zabezpieczające o 

charakterze izolacyjnym oraz kary i środki przymusu skutkujące pozbawieniem 

wolności. Zadaniem wykładu jest przybliżenie założeń normatywnych polskiego 

systemu penitencjarnego. Chodzi o sprecyzowanie celów wykonywania kary po-

zbawienia wolności, przedstawienie typów i rodzajów zakładów karnych oraz 

systemów odbywania kary pozbawienia wolności. Rozważania dogmatyczne po-

parte zostaną prezentacją aktualnej praktyki w zakresie wykonywania kary po-

zbawienia wolności. W ramach wykładu nie zrezygnowano także z prezentacji 

problemów historii wykonywania kary pozbawienia wolności i wykształconych w 

tej dziedzinie systemów wykonywania kary oraz zagadnienia specyfiki środowi-

ska zakładu karnego,  zjawiska podkultury i psychologicznych następstw izolacji 

penitencjarnej. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, 

K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 
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74 
Prawo imigracyjne  

i azylowe 

Przedmiot specjalnościowy (Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego). 

Prawo imigracyjne i azylowe łączy w sobie silne humanitarne wątki prawa 

ochrony praw człowieka z elementami prawa policyjnego, służącego kontrolo-

waniu napływu cudzoziemców na terytorium państw w celu ochrony bezpie-

czeństwa i porządku publicznego oraz interesów ekonomicznych. Przedmiot ma 

na celu zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami  z zakresu prawa 

imigracyjnego i azylowego, w tym ze złożonym systemem źródeł prawa (mię-

dzynarodowe, unijne, krajowe), zasadami wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziem-

ców z terytorium RP, formami ochrony cudzoziemców na terytorium Polski  

i administracyjnoprawnym statusem cudzoziemca w zakresie wybranych praw 

i wolności (np. dostęp do rynku pracy). 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U0, K_U06 

K_K02, K_K03, K_K05 

75 

Prawo imigracyjne  

i azylowe – Warsz-

taty ze stosowania 

prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego). 

Prawo imigracyjne i azylowe łączy w sobie silne humanitarne wątki prawa 

ochrony praw człowieka z elementami prawa policyjnego, służącego kontrolo-

waniu napływu cudzoziemców na terytorium państw w celu ochrony bezpie-

czeństwa i porządku publicznego oraz interesów ekonomicznych. Przedmiot ma 

na celu zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami z zakresu prawa 

imigracyjnego i azylowego, w tym ze złożonym systemem źródeł prawa (mię-

dzynarodowe, unijne, krajowe), zasadami wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziem-

ców z terytorium RP, formami ochrony cudzoziemców na terytorium Polski  

i administracyjnoprawnym statusem cudzoziemca w zakresie wybranych praw 

i wolności (np. dostęp do rynku pracy). 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06 

K_K02, K_K03, K_K05 

76 
Prawo karne-skar-

bowe 

Przedmiot obowiązkowy. Prawo karne skarbowe to wyspecjalizowana dziedzina 

prawa karnego chroniąca interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samo-

rządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej. Przedmiot przybliża zawarte w Ko-

deksie karnym skarbowym zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe 

i wykroczenia skarbowe, podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego  

i instrumenty ich stosowania oraz ogólne zasady postępowania w sprawach kar-

nych skarbowych. Przedmiot ukazuje także priorytet dolegliwości ekonomicznej 

w prawie karnym skarbowym oraz oparte na racjonalnej polityce karnej zanie-

chanie ukarania sprawcy za cenę odzyskania uszczuplonych należności finanso-

wych (głównie ceł i podatków). Ważnym zadaniem przedmiotu jest ogólna cha-

rakterystyka części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego, w która obej-

muje przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewi-

zowe i hazardowe. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

77 
Prawo kultury fi-

zycznej i turystyki 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Za-

jęcia są prowadzone w formie wykładów oraz warsztatów ze stosowania prawa 

dzięki którym student nabywa i rozwija określone umiejętności w tym obsza-

rze.Przedmiot umożliwia uzyskanie informacji na temat usług publicznych z za-

kresu kultury fizycznej i turystyki, podmiotów świadczących te usługi, podstaw 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 
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prawnych ich świadczenia oraz ich odpłatności. Student pozna także przysługu-

jące jemu prawa związane z korzystaniem z tych usług. 

78 

Prawo kultury fi-

zycznej i turystyki 

- warsztat ze sto-

sowania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Za-

jęcia są prowadzone w formie wykładów oraz warsztatów ze stosowania prawa 

dzięki którym student nabywa i rozwija określone umiejętności w tym obsza-

rze.Przedmiot umożliwia uzyskanie informacji na temat usług publicznych z za-

kresu kultury fizycznej i turystyki, podmiotów świadczących te usługi, podstaw 

prawnych ich świadczenia oraz ich odpłatności. Student pozna także przysługu-

jące jemu prawa związane z korzystaniem z tych usług. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

79 
Prawo ochrony śro-

dowiska 

Przedmiot obowiązkowy. Prawo ochrony środowiska jest jednym z ważniejszych 

i obszerniejszych przedmiotów wykładanych na studiach prawniczych i admini-

stracyjnych. Student zapoznaje się podstawowymi problemami środowiska i za-

sadami jego ochrony. Ma świadomość wagi problematyki ochrony środowiska 

we współczesnym świecie. Poznaje najważniejsze regulacje  prawa polskiego, 

europejskiego i międzynarodowego. Poznaje podstawowe pojęcia tego prawa, 

rozumie  treść zasad ogólnych oraz zna zasady ochrony poszczególnych ele-

mentów środowiska. Zdobywa także wiedzę na temat planistycznych i finanso-

wych instrumentów ochrony, poznaje obowiązki organów władz publicznych w 

tym zakresie, podmiotów korzystających ze środowiska oraz zasady odpowie-

dzialności prawnej z naruszanie przepisów o chronię środowiska. Ma także wła-

ściwie ukształtowaną świadomość ekologiczną. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02,  K_K04, K_K05 

80 

Prawo sędziowskie 

w prawie admini-

stracyjnym 

Przedmiot do wyboru. Przedmiotem zajęć jest wyjaśnienie znaczenia orzecznic-

twa sądowego dla podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania administracji 

publicznej. Punkt wyjścia nauczania stanowi wskazanie doktrynalnych i norma-

tywnych uwarunkowań prawa sędziowskiego. Docelowo zajęcia skupione są na 

analizowaniu zjawiska prawa sędziowskiego w kontekście problematyki stoso-

wania prawa administracyjnego i problematyki źródeł tego prawa - zarówno w 

perspektywie właściwej dla praktyki sądów administracyjnych, jak i pozostałej 

części judykatury. W toku zajęć przekazywana jest wiedza, kształtowane umie-

jętności i kompetencje z zakresu wybranego orzecznictwa sądowego, w szcze-

gólności sądów administracyjnych, na podstawie którego uczestnicy konwersa-

torium przedstawiają referaty oraz biorą udział w dyskusji. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,  

K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

81 
Prawo umów elek-

tronicznych  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej problematyki 

stosowania środków komunikacji elektronicznych w odniesieniu do stosunków 

zobowiązaniowych.  

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04  

K_W05 K_W06  K_U03  K_U04  

K_U05 K_K01 K_K02 K_K03 

K_K04 

82 

Prawo umów elek-

tronicznych - 

Warsztaty ze sto-

sowania prawa  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej problematyki 

stosowania środków komunikacji elektronicznych w odniesieniu do stosunków 

zobowiązaniowych.  

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06 

K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 
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83 
Prawo urbani-

styczno-budowlane 

Przedmiot obowiązkowy. Poznanie i opanowanie prawnego mechanizmu usta-

lania przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktów planistycznych gminy oraz decyzji indywidualizujących 

prawo do zabudowy i zagospodarowania terenu. Ukazanie proceduralnych wy-

magań prawidłowości planów zagospodarowania przestrzennego oraz uwarun-

kowań realizacji inwestycji celu publicznego. Analiza sytuacji inwestora w świe-

tle prawa zagospodarowania przestrzennego. Ukazanie perspektywy prawnej 

regulacji planowania przestrzennego w aspekcie zrównoważonego rozwoju oraz 

polityki regionalnej UE. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

84 
Prawo własności in-

telektualnej 

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot realizowany jest w formie wykładu, który 

poświęcony został omówieniu problematyce prawnej ochrony własności intelek-

tualnej z uwzględnieniem specyfiki ochrony przedmiotów prawa autorskiego  

i prawa własności przemysłowej. Omawiane są także podstawowe zagadnienia 

praktyczne związane z korzystaniem i ochroną własności intelektualnej w dzia-

łalności administracji. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,  

K_W07 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

85 Prawo wyznaniowe 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z pol-

skim prawem wyznaniowym o nachyleniu administracyjnoprawnym. Absolwent 

nabędzie kompetencje związane z umiejętnością interpretowania przepisów wy-

danych i uznanych przez państwo, określających stosunek państwa do wolności 

sumienia i religii jednostek oraz wspólnot religijnych. Będzie umiał wykorzystać 

w praktyce urzędniczej wiedzę nabytą z zakresu relacji Państwo-Kościół, prze-

jawiającą się m.in. w takich zagadnieniach, jak: nauczanie religii, finansowanie 

związków wyznaniowych, ich działalność wychowawczo-opiekuńcza, szkolnic-

two wyznaniowe, wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa. Będzie także posia-

dał świadomość kompetencji i zadań rządowej administracji wyznaniowej. Za-

pozna się także ze środkami ochrony wolności sumienia i religii o charakterze 

publicznoprawnym i prywatnoprawnym. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K03,  K_K05 

86 

Probacja i system 

dozoru elektronicz-

nego  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska).Probacja oraz dozór elektroniczny to alternatywne wobec izolacji 

środki reakcji na przestępstwo. Sankcje wolnościowe realizowane w ramach 

społeczności lokalnych to współcześnie najbardziej dynamicznie rozwijający się 

element systemu odpowiedzialności karnej. Głównym założeniem probacji, w 

tym warunkowego zawieszenia wykonania kary, jest uznanie sprawcy za win-

nego popełnienia przestępstwa, zawieszenie jej orzeczenia bądź też wykonania, 

nałożenie na sprawcę obowiązków, oznaczenie okresu próby i poddanie go do-

zorowi kuratora. Fundamentem tak skonstruowanej instytucji jest przekonanie, 

że proces resocjalizacji jest możliwy bez izolacji. Podstawą takiego założenia 

jest dodatnia prognoza kryminologiczna sprawcy wynikająca z analizy dotych-

czasowego życia, właściwości i warunków osobistych, sposobu działania pod-

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,  

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 
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czas popełnienia przestępstwa oraz zachowania się sprawcy po dokonaniu prze-

stępstwa. Dozór elektroniczny to instrument dający bardzo wiele nowych, nie-

znanych w przeszłości możliwości kontroli  i nadzoru nad skazanymi. 

87 

Probacja i system 

dozoru elektronicz-

nego - warsztat ze 

stosowania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska).Probacja oraz dozór elektroniczny to alternatywne wobec izolacji 

środki reakcji na przestępstwo. Sankcje wolnościowe realizowane w ramach 

społeczności lokalnych to współcześnie najbardziej dynamicznie rozwijający się 

element systemu odpowiedzialności karnej. Głównym założeniem probacji, w 

tym warunkowego zawieszenia wykonania kary, jest uznanie sprawcy za win-

nego popełnienia przestępstwa, zawieszenie jej orzeczenia bądź też wykonania, 

nałożenie na sprawcę obowiązków, oznaczenie okresu próby i poddanie go do-

zorowi kuratora. Fundamentem tak skonstruowanej instytucji jest przekonanie, 

że proces resocjalizacji jest możliwy bez izolacji.  Podstawą takiego założenia 

jest dodatnia prognoza kryminologiczna sprawcy wynikająca z analizy dotych-

czasowego życia, właściwości i warunków osobistych, sposobu działania pod-

czas popełnienia przestępstwa oraz zachowania się sprawcy po dokonaniu prze-

stępstwa. Dozór elektroniczny to instrument dający bardzo wiele nowych, nie-

znanych w przeszłości możliwości kontroli  i nadzoru nad skazanymi. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,  

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

88 

Promocja zatrud-

nienia i instytucje 

rynku pracy 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). 

Przedmiot „Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy” przybliża studentom 

prawne instrumenty promowania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia. Stu-

denci poznają pojęcie bezrobocia, jego przyczynę i struktury, pojęcie osoby 

bezrobotnej i osoby poszukującej pracy, a także instrumenty wspierania za-

trudnienia. Interdyscyplinarne ujęcie pozwoli na przedstawienie prawnych in-

stytucji rynku pracy z uwzględnieniem roli ekonomii społecznej oraz sektora 

trzeciego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

89 

Promocja zatrud-

nienia i instytucje 

rynku pracy - 

warsztat ze stoso-

wania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). 

Przedmiot „Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy” przybliża studentom 

prawne instrumenty promowania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia. Stu-

denci poznają pojęcie bezrobocia, jego przyczynę i struktury, pojęcie osoby 

bezrobotnej i osoby poszukującej pracy, a także instrumenty wspierania za-

trudnienia. Interdyscyplinarne ujęcie pozwoli na przedstawienie prawnych in-

stytucji rynku pracy z uwzględnieniem roli ekonomii społecznej oraz sektora 

trzeciego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

90 

Psychopatologia  

i terapia sprawców 

przestępstw 

Przedmioty specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska).Student nabywa wiedzę o środkach reakcji na zachowania krymi-

nalne wykorzystujących metody terapeutyczne. Student zapoznaje się z treścią 

regulacji z zakresu funkcjonowania leczniczych środków zabezpieczających, 

środków kontroli i terapii postpenalnej oraz kary pozbawienia wolności wyko-

nywanej w systemie terapeutycznym, Student umie rozwiązywać podstawowe 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K05 
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problemy prawne z zakresu stosowania i praktyki terapeutycznych procedur 

postępowania ze sprawcami czynów kryminalnych. 

91 

Psychopatologia  

i terapie sprawców 

przestępstw - 

warsztat ze stoso-

wania prawa 

Przedmioty specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska). Student nabywa wiedzę o środkach reakcji na zachowania krymi-

nalne wykorzystujących metody terapeutyczne. Student zapoznaje się z treścią 

regulacji z zakresu funkcjonowania leczniczych środków zabezpieczających, 

środków kontroli i terapii postpenalnej oraz kary pozbawienia wolności wyko-

nywanej w systemie terapeutycznym, Student umie rozwiązywać podstawowe 

problemy prawne z zakresu stosowania i praktyki terapeutycznych procedur 

postępowania ze sprawcami czynów kryminalnych. 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K05 

92 
Rachunkowość bu-

dżetowa 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zagad-

nieniami finansów publicznych i zasadami gospodarki finansowej jednostek or-

ganizacyjnych sektora finansów publicznych. Absolwent będzie znał szczególne 

zasady rachunkowości budżetowej i specyficzne dla tej sfery sprawozdania bu-

dżetowe. Będzie także posiadał wiedzę z kontroli zarządczej i audytu wewnętrz-

nego sektora finansów publicznych. Zajęcia rozwiną także umiejętności Studen-

tów w zakresie adaptowania wiedzy ogólnej z rachunkowości do wymagań fi-

nansów publicznych. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 

K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K03 

93 
Rachunkowość fi-

nansowa 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy Studentów 

z zakresu rachunkowości finansowej, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu 

podatkowego. Absolwent będzie potrafił analizować oraz prezentować transak-

cje gospodarcze w zgodzie z interpretacjami oraz rozwiązaniu bazującymi za-

równo na regulacjach krajowych oraz międzynarodowych. 

K_W01, K_W03, K_W04 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U08 

K_K01, K_K03, K_K04 

94 
Reformy admini-

stracji publicznej 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu ewolucji ustroju 

administracji publicznej w Polsce. Student poznaje złożone procesy przekształ-

cające strukturę i zasady funkcjonowania administracji centralnej i terenowej. 

Poznaje także kolejne etapy kształtowania się aktualnego modelu samorządu 

terytorialnego i administracji rządowej. Potrafi uzasadnić przesłanki wprowa-

dzanych zmian oraz dokonać ich krytycznej analizy. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

95 

Regulacje ogólnego 

prawa podatko-

wego w interpreta-

cjach i orzecznic-

twie  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest nabycie przez Studenta wiedzy i umiejętności w zakresie 

praktycznego stosowania prawa podatkowego, które będzie mógł on wykorzy-

stywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego. Podczas warszta-

tów będą rozwiązywane problemy praktyczne z zakresu prawa podatkowego, w 

postaci kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do 

Spraw Doradztwa Podatkowego, w oparciu o podstawowe rodzaje wykładni przy 

zastosowaniu dyrektyw procedury i preferencji oraz reguł kolizyjnych, jak rów-

nież zasad ogólnych prawa podatkowego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 

K_U01, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03 
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96 

Regulacje ogólnego 

prawa podatko-

wego w interpreta-

cjach i orzecznic-

twie - warsztat ze 

stosowania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest nabycie przez Studenta wiedzy i umiejętności w zakresie 

praktycznego stosowania prawa podatkowego, które będzie mógł on wykorzy-

stywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego. Podczas warszta-

tów będą rozwiązywane problemy praktyczne z zakresu prawa podatkowego, w 

postaci kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do 

Spraw Doradztwa Podatkowego, w oparciu o podstawowe rodzaje wykładni przy 

zastosowaniu dyrektyw procedury i preferencji oraz reguł kolizyjnych, jak rów-

nież zasad ogólnych prawa podatkowego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 

K_U01, K_U02, K_U03 

K_K01, K_K02, K_K03 

97 

Rynek a regulacje 

w sektorach infra-

strukturalnych 

Przedmiot do wyboru. W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia do-

tyczące rynku i regulacji sektorów infrastrukturalnych. Omawiane są zagadnie-

nia dotyczące polityki i uwarunkowań regulacji w sektorach infrastrukturalnych 

oraz działalność niezależnych organów regulacyjnych. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03 

98 
Seminarium magi-

sterskie 
Przygotowanie pracy magisterskiej. 

K_U03, K_U05, K_U06 

K_K03, K_K04 

99 Smart city 

W ramach przedmiotu omówione zostaną procesy i zjawiska składające się na 

urzeczywistnienie idei tzw. "inteligentnego miasta". Szczególna uwaga zostanie 

poświęcona wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ta-

kich obszarach, jak: gospodarka, środowisko, mobilność, zarządzanie. 

K_W01, K_W03, K_W08 

K_U02, K_U05, K_U06 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

100 

Smart city - Warsz-

taty ze stosowania 

prawa  

W ramach przedmiotu omówione zostaną procesy i zjawiska składające się na 

urzeczywistnienie idei tzw. "inteligentnego miasta". Szczególna uwaga zostanie 

poświęcona wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ta-

kich obszarach, jak: gospodarka, środowisko, mobilność, zarządzanie. 

K_W01, K_W03, K_W08 

K_U02, K_U05, K_U06, K_K01 

K_K03, K_K04, K_K05 

101 

Społeczna gospo-

darka rynkowa i jej 

zasady 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z uwarun-

kowaniami historycznymi i ideologicznymi modelu sgr, powstałego w Niemczech 

po II wojnie światowej i stanowiącego podstawę ustroju społeczno-gospodar-

czego Polski, wyrażonego w art. 20 Konstytucji RP z 1997 r. , z jego twórcami, 

ewolucją i zasadami (własności prywatnej, wolności gospodarczej, konkurencji, 

równości, sprawiedliwości społecznej, solidarności, dialogu i współpracy part-

nerów społecznych). 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06 

K_U01, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

102 

Stosowanie środ-

ków przymusu w 

sprawach karnych  

Przedmiot do wyboru. Przedmiot obejmuje  prawa i obowiązki organów proce-

sowych, stron oraz innych uczestników postępowania, tok czynności, związane 

z możliwością stosowania środków przymusu w celu ujawnienia przestępstwa  

i wykrycia jego sprawcy, a także orzeczenia w kwestii odpowiedzialności 

sprawcy za przestępstwo i  doprowadzenia do wykonania kary. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K03 
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103 
System bankowy  

i kredytowy 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu \"System bankowy i kredytowy\" jest 

nabycie przez studenta wiedzy o systemie bankowym Polski i Unii Europejskiej 

oraz o prawie bankowym w szerszym kontekście prawa rynku finansowego. Po-

nadto student zapozna się z podstawowymi regulacjami prawnymi działalności 

prowadzonej przez banki oraz niebankowe instytucje depozytowe a także z re-

gulacjami państwowego nadzoru nad ich działalnością. Po kursie \"System ban-

kowy i kredytowy\" student powinien potrafić identyfikować i rozwiązywać pod-

stawowe problemy prawne z zakresu prawa bankowego, w tym rozwiązywać 

kazusy dotyczące czynności bankowych. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 

K_U01, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04 

104 
System ochrony 

prawnej w UE 

Przedmiot obowiązkowy. Celem jest przedstawienie zasad ochrony prawnej, z 

jakiej w Unii Europejskiej mogą korzystać obywatele i przedsiębiorcy. Obejmuje 

ona zarówno postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

jak i sądami krajowymi, uwzględniając także ochronę praworządności. Studenci 

poznają zasady stosowania prawa unijnego oraz działanie unijnych instytucji. 

Ważną rolę odgrywa też przedstawienie ochrony praw podstawowych. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W06 

K_U01, K_U03,  K_U05, K_U06 

K_K01, K_K02,  K_K04, K_K05 

105 Transport zbiorowy 
Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Wy-

kład i warsztaty - analiza prawnej problematyki transportu zbiorowego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 

K_U02, K_U05, K_U08 

K_K02, K_K03, K_K04 

106 

Transport zbiorowy 

- warsztat ze sto-

sowania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Wy-

kład i warsztaty - analiza prawnej problematyki transportu zbiorowego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 

K_U02, K_U05, K_U08 

K_K02, K_K03, K_K04 

107 

Współczesne dok-

tryny polityczne, 

prawne i admini-

stracyjne 

Przedmiot obowiązkowy. Na zajęciach omawianie są najważniejsze koncepcje 

oraz idee dotyczące ukształtowania ładu politycznego, społecznego i ekono-

micznego, ze szczególnym uwzględnieniem doktryn prawnych. 

K_W01, K_W03, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U04 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

108 

Współczesne teorie 

administracji pu-

blicznej 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podsta-

wowymi współczesnymi teoriami administracji publicznej. Należą do nich: teo-

ria polityki biurokratycznej, polityczna teoria biurokracji, teoria racjonalnego 

wyboru, New Public Management oraz Governance. W związku z tym, że w 

większości teorie zostały wypracowane na gruncie anglosaskiej kultury prawnej 

Absolwent na końcu semestru posiada umiejętności wykorzystania omówionych 

teorii do oceny podstawowych instytucji prawa administracyjnego w Polsce oraz 

poddaje krytycznej ocenie kierunki rozwoju  administracji w Polsce oraz w in-

nych krajach Europy Zachodniej. 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06 

K_U01, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K03 

109 

Wykonywanie za-

wodu doradcy po-

datkowego  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest prezentacja regulacji prawnych i praktyki doradztwa po-

datkowego. Umożliwi orientację w stanie prawnym oraz znajomość praktycznej 

problematyki działalności doradczej. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 
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110 
Wykrywanie spraw-

ców przestępstw  

Przedmiot kursowy do wyboru w formie konwersatorium. Celem przedmiotu jest 

zapoznanie Studentów z działaniami mającymi na celu wykrycie i wskazanie 

sprawcy przestępstwa. Działania wykrywcze są omawiane przez pryzmat wy-

branych czynności kryminalistycznych podejmowanych  m. in. na miejscu zda-

rzenia. Poruszane są także wątki zachowania się sprawcy po popełnieniu prze-

stępstwa, zwłaszcza w kontekście zacierania śladów, nadawania zdarzeniu cech 

samobójstwa lub nieszczęśliwego wypadku. To jak działają i jakie zachowanie 

prezentują sprawcy zostanie poparte przykładami zaczerpniętymi z literatury, 

a dotyczącymi polskich seryjnych morderców. 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W08 

K_U01, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K03, K_K05 

111 
Zarząd mieniem 

publicznym 

Przedmiot obowiązkowy. Tematyka zajęć w ramach przedmiotu \"zarząd mie-

niem publicznym\" dotyczy pojęcia mienia publicznego, jego rodzajów oraz spo-

sobów nabywania. Podczas zajęć omawiane są przesłanki wydzielenia mienia 

publicznego oraz jego kategorie, z uwzględnieniem mienia wykorzystywanego 

do wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto przedmiotem zajęć są pod-

mioty uczestniczące w zarządzie mieniem publicznym, a także wykorzystywane 

w tym celu formy organizacyjno-prawne. Celem zajęć jest przekazanie studen-

tom wiedzy z zakresu instytucji prawnych służących efektywnej realizacji za-

rządu mieniem publicznym wyróżnianych w obszarze prawa publicznego i prawa 

prywatnego oraz funkcjonowania struktur organizacyjnych w administracji w 

zakresie dotyczącym zarządu mieniem publicznym, a także ukształtowanie u 

studentów umiejętności interpretowania i wyjaśniania zjawisk prawnych w za-

kresie dotyczącym zarządu mieniem publicznym na tle innych dziedzin nauki 

(np. ekonomicznych, politycznych). 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W08 

K_U01, K_U05, K_U08 

K_K01, K_K05 

112 

Zarządzanie bez-

pieczeństwem in-

formacji 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi 

pojęciami związanymi z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Studenci mają przede wszystkim zapoznać się, poprzez udział w wykładach, z 

aktami prawnymi regulującymi kwestie związane z bezpieczeństwem informa-

cji, a poprzez udział w warsztatach ze stosowania prawa będą potrafili analizo-

wać przepisy prawne w kontekście ich praktycznego zastosowania przy wdra-

żaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Warsztaty będą rów-

nież rozwijały umiejętności Studentów w zakresie prezentowania i argumento-

wania swojego stanowiska w dyskusji prawniczej. Ponadto, Studenci będą po-

trafili rozpoznawać zagrożenia bezpieczeństwa informacji w określonych pod-

miotach zobowiązanych do zapewnienia tego bezpieczeństwa, skutecznie wdra-

żać system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz rozwiązywać w prak-

tyce problemy występujących w tym systemie. 

K_W02, K_W03, K_W04 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 
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113 

Zarządzanie bez-

pieczeństwem in-

formacji – Warsz-

taty ze stosowania 

prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi 

pojęciami związanymi z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Studenci mają przede wszystkim zapoznać się, poprzez udział w wykładach, z 

aktami prawnymi regulującymi kwestie związane z bezpieczeństwem informa-

cji, a poprzez udział w warsztatach ze stosowania prawa będą potrafili analizo-

wać przepisy prawne w kontekście ich praktycznego zastosowania przy wdra-

żaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Warsztaty będą rów-

nież rozwijały umiejętności Studentów w zakresie prezentowania i argumento-

wania swojego stanowiska w dyskusji prawniczej. Ponadto, Studenci będą po-

trafili rozpoznawać zagrożenia bezpieczeństwa informacji w określonych pod-

miotach zobowiązanych do zapewnienia tego bezpieczeństwa, skutecznie wdra-

żać system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz rozwiązywać w prak-

tyce problemy występujących w tym systemie. 

K_W02, K_W03, K_W04 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

114 

Zarządzanie kryzy-

sowe i stany nad-

zwyczajne 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego). Przedmiot \"Zarządzanie kryzysowe i stany nadzwyczajne\" po-

zwala studentom  na poznanie systemu zarządzania kryzysowego funkcjonują-

cego w Polsce. W ramach przedmiotu student powinien poznać podstawowe 

pojęcia związane z przedmiotem:, tj. kryzys, sytuacja kryzysowe, zarządzanie, 

zarządzanie kryzysowe czy stan nadzwyczajny. Zapoznanie z instytucjami za-

rządzania kryzysowego, ich kompetencjami i zadaniami umożliwia z kolei za-

znajomienie studenta z procedurami i organizacją wspomnianego systemu. Ni-

niejszy kurs koncentruje uwagę również na prawnych formach działania stoso-

wanych przez organy administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Po-

dejmuje również problematykę nadzoru i kontroli nad działaniami administracji 

we wspomnianym zakresie. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

115 

Zarządzanie kryzy-

sowe i stany nad-

zwyczajne - Warsz-

taty ze stosowania 

prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego). Przedmiot \"Zarządzanie kryzysowe i stany nadzwyczajne\" po-

zwala studentom  na poznanie systemu zarządzania kryzysowego funkcjonują-

cego w Polsce. W ramach przedmiotu student powinien poznać podstawowe 

pojęcia związane z przedmiotem:, tj. kryzys, sytuacja kryzysowe, zarządzanie, 

zarządzanie kryzysowe czy stan nadzwyczajny. Zapoznanie z instytucjami za-

rządzania kryzysowego, ich kompetencjami i zadaniami umożliwia z kolei za-

znajomienie studenta z procedurami i organizacją wspomnianego systemu. Ni-

niejszy kurs koncentruje uwagę również na prawnych formach działania stoso-

wanych przez organy administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Po-

dejmuje również problematykę nadzoru i kontroli nad działaniami administracji 

we wspomnianym zakresie. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 
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116 

Zarządzanie ryzy-

kiem powrotnej 

przestępczości  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska).Problematyka przestępczości powrotnej stanowi przedmiot szcze-

gólnego zainteresowania prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki.W 

przestępczości powrotnej znajdują odzwierciedlenie znamienne cechy przestęp-

czości jako całości, w szczególnie skoncentrowanej i wyraźnej formie.Jednym z 

warunków powodzenia w walce ze zjawiskiem powrotności do przestępstwa jest 

racjonalne ustawodawstwo przewidujące specjalne unormowania w tym zakre-

sie oraz skuteczne oddziaływania na etapie postępowania wykonawczego oraz 

w zakresie pomocy postpenitencjarnej. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

117 

Zarządzanie ryzy-

kiem powrotnej 

przestępczości - 

warsztat ze stoso-

wania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska).Problematyka przestępczości powrotnej stanowi przedmiot szcze-

gólnego zainteresowania prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki.W 

przestępczości powrotnej znajdują odzwierciedlenie znamienne cechy przestęp-

czości jako całości, w szczególnie skoncentrowanej i wyraźnej formie.Jednym z 

warunków powodzenia w walce ze zjawiskiem powrotności do przestępstwa jest 

racjonalne ustawodawstwo przewidujące specjalne unormowania w tym zakre-

sie oraz skuteczne oddziaływania na etapie postępowania wykonawczego oraz 

w zakresie pomocy postpenitencjarnej. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

118 

Zarządzenie bez-

pieczeństwem in-

formacji  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z technologiami informatycznymi 

wykorzystywanymi przez instytucje publiczne, usprawnieniami w zakresie funk-

cjonowania e-usług, zapewnienie, że wszelkie dane posiadane przez instytucję 

publiczną są właściwie zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przedmiot obejmuje wiedzę w bezpieczeństwa informacyjnego, zagrożenia bez-

pieczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego, 

system zarządzania bezpieczeństwem informacji, przestępczość w zakresie 

działań skierowanych przeciwko systemowi komputerowemu i czynów dokona-

nych przy użyciu komputera jako narzędzia, elektroniczne formy załatwiania 

spraw w urzędach, komunikacji wzajemnej za pośrednictwem środków komu-

nikacji elektronicznej w tym zakresie. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarza-

nia informacji w urzędzie staje się jednym z najistotniejszych wyzwań stojących 

przed administracją publiczną. Niewłaściwe zarządzanie bezpieczeństwem in-

formacji może bowiem doprowadzić do wycieku, utraty lub sfałszowania danych 

posiadanych przez urząd. Możliwy jest także całkowity paraliż pracy urzędu. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, 

K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

119 

Zarządzenie bez-

pieczeństwem in-

formacji – Warsz-

taty ze stosowania 

prawa  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z technologiami informatycznymi 

wykorzystywanymi przez instytucje publiczne, usprawnieniami w zakresie funk-

cjonowania e-usług, zapewnienie, że wszelkie dane posiadane przez instytucję 

publiczną są właściwie zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przedmiot obejmuje wiedzę w bezpieczeństwa informacyjnego, zagrożenia bez-

pieczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego, 

system zarządzania bezpieczeństwem informacji, przestępczość w zakresie 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, 

K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 
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działań skierowanych przeciwko systemowi komputerowemu i czynów dokona-

nych przy użyciu komputera jako narzędzia, elektroniczne formy załatwiania 

spraw w urzędach, komunikacji wzajemnej za pośrednictwem środków komu-

nikacji elektronicznej w tym zakresie. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarza-

nia informacji w urzędzie staje się jednym z najistotniejszych wyzwań stojących 

przed administracją publiczną. Niewłaściwe zarządzanie bezpieczeństwem in-

formacji może bowiem doprowadzić do wycieku, utraty lub sfałszowania danych 

posiadanych przez urząd. Możliwy jest także całkowity paraliż pracy urzędu. 

120 

Zasady odpowie-

dzialności za prze-

stępstwa i wykro-

czenia 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska). Celem przedmiotu jest zaznajomienie Studenta z podstawowymi 

zasadami odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa uwzględniające re-

gulacje z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach oraz zapoznanie go 

z podstawowymi pojęciami związanymi z odpowiedzialnością sprawcy oraz ro-

dzajami kar i środków karnych. 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06,  

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K05 

121 

Zasady odpowie-

dzialności za prze-

stępstwa i wykro-

czenia - warsztat 

ze stosowania 

prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba 

kuratorska). Celem przedmiotu jest zaznajomienie Studenta z podstawowymi 

zasadami odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa uwzględniające re-

gulacje z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach oraz zapoznanie go 

z podstawowymi pojęciami związanymi z odpowiedzialnością sprawcy oraz ro-

dzajami kar i środków karnych. 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06,  

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K05 

122 

Zgromadzenia pu-

bliczne i imprezy 

masowe 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego). Przedmiot podzielony jest na dwie części tematyczne: część pe-

nalną i administracyjną, którą odpowiednio prowadzi Prof. Janusz Sawickie  

i adw. dr Łukasz Prus. Innymi słowy, odrębnie analizowane są kwestie związane 

odpowiedzialnością za przestępstwa i wykroczenia popełnione w związku z or-

ganizacją imprez masowych lub zgromadzeń publicznych oraz administracyjno-

prawne prawa i obowiązki. W trakcie wykładów Student nabywa niezbędną wie-

dzę, natomiast w trakcie warsztatów ze stosowania prawa Student ćwiczy umie-

jętności praktyczne związane z organizacją, przebiegiem i odpowiedzialnością 

za zgromadzenia publiczne oraz imprezy masowe. W trakcie warsztatów Stu-

denci w ramach symulacji będą rozwiązywać rzeczywiste sprawy związane np. 

ograniczeniami związanymi z zgromadzeniami publicznymi, zakazami stadiono-

wymi lub odmową sprzedaży biletu na imprezy masowe itp. 

K_W03, K_W04, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

123 

Zgromadzenia pu-

bliczne i imprezy 

masowe - Warsz-

taty ze stosowania 

prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa we-

wnętrznego). Przedmiot podzielony jest na dwie części tematyczne: część pe-

nalną i administracyjną, którą odpowiednio prowadzi Prof. Janusz Sawickie  

i adw. dr Łukasz Prus. Innymi słowy, odrębnie analizowane są kwestie związane 

odpowiedzialnością za przestępstwa i wykroczenia popełnione w związku z or-

ganizacją imprez masowych lub zgromadzeń publicznych oraz administracyjno-

prawne prawa i obowiązki. W trakcie wykładów Student nabywa niezbędną wie-

K_W03, K_W04, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08 

K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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dzę, natomiast w trakcie warsztatów ze stosowania prawa Student ćwiczy umie-

jętności praktyczne związane z organizacją, przebiegiem i odpowiedzialnością 

za zgromadzenia publiczne oraz imprezy masowe. W trakcie warsztatów Stu-

denci w ramach symulacji będą rozwiązywać rzeczywiste sprawy związane np. 

ograniczeniami związanymi z zgromadzeniami publicznymi, zakazami stadiono-

wymi lub odmową sprzedaży biletu na imprezy masowe itp. 

124 

Źródła prawa i wy-

kładnia prawa po-

datkowego  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest nabycie przez Studenta wiedzy i umiejętności w zakresie 

praktycznego stosowania prawa podatkowego, które będzie mógł on wykorzy-

stywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego.Podczas warszta-

tów będą rozwiązywane problemy praktyczne z zakresu prawa podatkowego, w 

postaci kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do 

Spraw Doradztwa Podatkowego, w oparciu o podstawowe rodzaje wykładni przy 

zastosowaniu dyrektyw procedury i preferencji oraz reguł kolizyjnych, jak rów-

nież zasad ogólnych prawa podatkowego. 

K_W01, K_W02, K_W03 

K_U01, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K04 

125 

Żródła prawa i wy-

kładnia prawa po-

datkowego - 

warsztat ze stoso-

wania prawa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Ce-

lem przedmiotu jest nabycie przez Studenta wiedzy i umiejętności w zakresie 

praktycznego stosowania prawa podatkowego, które będzie mógł on wykorzy-

stywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego.Podczas warszta-

tów będą rozwiązywane problemy praktyczne z zakresu prawa podatkowego, w 

postaci kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do 

Spraw Doradztwa Podatkowego, w oparciu o podstawowe rodzaje wykładni przy 

zastosowaniu dyrektyw procedury i preferencji oraz reguł kolizyjnych, jak rów-

nież zasad ogólnych prawa podatkowego. 

K_W03, K_W04, K_W05 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06 

K_K01, K_K02, K_K04 

 

 

6. Plan studiów 

                

Nazwa kierunku studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia, studia stacjonarne 

Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki   

Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
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SEMESTR I zimowy 
SEMESTR II 

letni 

1 Postępowanie sądowoadministracyjne  16 14         30 E/Z 4 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

2 
Historyczne korzenie współczesnej  
administracji 

16           16 Z 3 O historia 
Instytut Historii Państwa 
 i Prawa  

3 Prawo urbanistyczno-budowlane 16 14         30 E/Z 4 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

4 Postępowanie podatkowe 16 14         30 E/Z 3 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

5 Informatyzacja administracji publicznej  14           14 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Centrum Badań Problemów 

Prawnych i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektronicznej / In-
stytut Nauk Administracyjnych  

6 Zarząd mieniem publicznym 16 14         30 E/Z 4 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych   

7 Seminarium magisterskie     30     30 60 Z 5 O 
nauki 
prawne 

  

8 

Przedmiot kursowy do wyboru (w for-
mie konwersatorium) K1 obowiązkowy 

  14         14 Z 2 O 
nauki 
prawne 

  

Mediacje i negocjacje w administracji 

publicznej 
                    

nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyj-

nych  

Podstawy stosowania i wykładni prawa 
w administracji 

                    
nauki 
prawne 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa  

Dokumenty stwierdzające tożsamość  
i akty stanu cywilnego 

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

Społeczna gospodarka rynkowa i jej za-
sady 

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekonomicznych 

Ewolucja polskiego systemu skarbo-
wego 

                    
nauki 
prawne 

Instytut Historii Państwa  
i Prawa 

Organy administracji penitencjarnej  
i organizacji kurateli sądowej 

                    
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wyko-
nawczego 

9 Prawo egzekucyjne 
    

  18 14   32 E/Z 3 O   
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych / Instytut Prawa Cywil-
nego 
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10 

Podstawy międzynarodowego i unijnego 

prawa podatkowego (wyłącznie dla spe-
cjalności Doradztwo podatkowe i po-
datki) / Penologia i socjologia przestęp-
czości  (dla pozostałych specjalności)    

    16     16 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego 
/ Zakład Prawa Karnego Wyko-
nawczego   

11 Prawo karne skarbowe 
    

  16 14   30 E/Z 3 O 
nauki 

prawne 

Katedra Prawa o Wykrocze-
niach, Karnego Skarbowego  
i Gospodarczego   

12 
Współczesne doktryny polityczne, 
prawne i administracyjne     

  14 14   28 E/Z 2 O filozofia  
Katedra Doktryn Politycznych  
i Prawnych 

13 
Przedmiot do wyboru (jeden z uchwalo-
nych przez Radę Wydziału w formie 

konwersatorium) K1 

      

  

14   14 Z 1 O     

14 Język obcy    
  

    60   60 E 4 O   
Studium Praktycznej Nauki Ję-

zyków Obcych 

15 

Przedmiot kursowy do wyboru (w for-
mie konwersatorium) K2 obowiązkowy 

        14   14 Z 2 O     

Współczesne teorie administracji pu-
blicznej 

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych 

Podmioty niepubliczne w administracji 
publicznej 

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych 

Prawo sędziowskie w prawie admini-
stracyjnym 

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych 

Rynek a regulacje w sektorach infra-
strukturalnych 

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych 

Rachunkowość budżetowa                     
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekonomicznych 

Stosowanie środków przymusu w spra-
wach karnych 

                    
nauki 
prawne 

Katedra Postępowania Karnego 

Prawo celne i dewizowe (obowiązkowy 
dla specjalności Doradztwo podatkowe  

i podatki 

                    
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

RAZEM 94 70 30 64 130 30 418 8E 44       

Przedmioty w ramach specjalności ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH 
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1 Oświata i szkolnictwo wyższe 12           12 Z 2 O 
nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyj-

nych  

2 
Oświata i szkolnictwo wyższe - warsztat 
ze stosowania prawa 

  10         10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

3 
Pomoc społeczna i świadczenia socjal-
nego wsparcia 

12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  

4 
Pomoc społeczna i świadczenia socjal-
nego wsparcia - warsztat ze stosowania 
prawa 

  10         10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  

5 Gospodarka odpadami 
    

  12     12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych 

6 
Gospodarka odpadami - warsztat ze 
stosowania prawa     

    10   10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych 

7 
Promocja zatrudnienia i instytucje 
rynku pracy 

    
  12     12 Z 2 O 

nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  
/ Instytut Nauk Administracyj-
nych  

8 
Promocja zatrudnienia i instytucje 
rynku pracy - warsztat ze stosowania 
prawa     

    10   10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  
/ Instytut Nauk Administracyj-
nych  

RAZEM 24 20 0 24 20 0 88   16       

Przedmioty w ramach specjalności KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA  

1 Prawo umów elektronicznych 12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Centrum Badań Problemów 
Prawnych i Ekonomicznych Ko-

munikacji Elektronicznej 

2 
Prawo umów elektronicznych - Warsz-

taty ze stosowania prawa 
  10         10 Z 2 O 

nauki 

prawne 

Centrum Badań Problemów 
Prawnych i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektronicznej 

3 Smart city 12           12 Z 2 O 
nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyj-

nych  

4 
Smart city - Warsztaty ze stosowania 

prawa 
  10         10 Z 2 O 

nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyj-

nych  

5 
Elektroniczna administracja w Unii Eu-
ropejskiej     

  12     12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych / CBKE 

6 
Elektroniczna administracja w Unii Eu-
ropejskiej - Warsztaty ze stosowania 
prawa     

    10   10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych / CBKE 
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7 
Elektroniczne zarządzanie dokumenta-

cją w procedurach publicznoprawnych     
  12     12 Z 2 O 

nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyj-

nych / CBKE 

8 
Elektroniczne zarządzanie dokumenta-
cją w procedurach publicznoprawnych – 
Warsztaty ze stosowania prawa     

    10   10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych / CBKE 

RAZEM 24 20 0 24 20 0 88   16       

Przedmioty w ramach specjalności ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO  

1 
Zarządzanie kryzysowe i stany nadzwy-
czajne 

12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

2 
Zarządzanie kryzysowe i stany nadzwy-
czajne - Warsztaty ze stosowania 
prawa 

  10         10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

3 
Organizacja i zasady działania ratow-
nictwa medycznego 

12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

4 
Organizacja i zasady działania ratow-
nictwa medycznego - Warsztaty ze sto-
sowania prawa 

  10         10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

5 
Zgromadzenia publiczne i imprezy ma-
sowe 

    

  12     12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych / Katedra Prawa o Wykro-
czeniach, Karnego Skarbowego 

i Gospodarczego   

6 
Zgromadzenia publiczne i imprezy ma-

sowe - Warsztaty ze stosowania prawa 
    

    10   10 Z 2 O 
nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych / Katedra Prawa o Wykro-

czeniach, Karnego Skarbowego 
i Gospodarczego   

7 Prawo imigracyjne i azylowe 
    

  12     12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

8 
Prawo imigracyjne i azylowe – Warsz-

taty ze stosowania prawa     
    10   10 Z 2 O 

nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyj-

nych  

RAZEM 24 20 0 24 20 0 88  16    

Przedmioty w ramach specjalności DORADZTWO PODATKOWE I PODATKI 

1 
Źródła prawa i wykładnia prawa podat-
kowego 

12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  
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2 
Źródła prawa i wykładnia prawa podat-

kowego - warsztat ze stosowania prawa 
  10         10 Z 2 O 

nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego  

3 
Ewidencja podatkowa i zasady prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych 

12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekonomicznych  

4 
Ewidencja podatkowa i zasady prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych - warsztat 
ze stosowania prawa 

  10         10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekonomicznych  

5 Organizacja i funkcjonowanie "KAS" 
    

  12     12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

6 
Organizacja i funkcjonowanie "KAS" - 
warsztat ze stosowania prawa     

    10   10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

7 
Regulacje ogólnego prawa podatko-
wego w interpretacjach i orzecznictwie     

  12     12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

8 

Regulacje ogólnego prawa podatko-

wego w interpretacjach i orzecznictwie 
- warsztat ze stosowania prawa     

    10   10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

RAZEM 24 20 0 24 20 0 88  16    

Przedmioty w ramach specjalności ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA 

1 Prawo i polityka penitencjarna 12           12 z 2 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wyko-
nawczego 

2 
Prawo i polityka penitencjarna - warsz-
tat ze stosowania prawa 

  10         10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wyko-
nawczego 

3 
Historia więziennictwa i rozwój instytu-
cji korekcyjnych 

12           12 z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Historii Państwa  
i Prawa 

4 
Historia więziennictwa i rozwój instytu-
cji korekcyjnych - warsztat ze stosowa-
nia prawa 

  10         10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Historii Państwa i 
 Prawa 

5 
Probacja i system dozoru elektronicz-

nego     
  12     12 z 2 O 

nauki 

prawne 

Zakład Prawa Karnego Wyko-

nawczego 

6 
Probacja i system dozoru elektronicz-
nego - warsztat ze stosowania prawa     

    10   10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wyko-
nawczego 

7 
Kryminologia z elementami nauk poli-
cyjnych     

  12     12 z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Kryminologii i Nauk  
o Bezpieczeństwie 
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8 
Kryminologia z elementami nauk poli-

cyjnych - warsztat ze stosowania prawa     
    10   10 Z 2 O 

nauki 

prawne 

Katedra Kryminologii i Nauk  

o Bezpieczeństwie 

RAZEM 24 20 0 24 20 0 88  16    

II ROK             
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Dyscyplina 
(y) do której 
odnosi się 
przedmiot  

Jednostka organizacyjna 

SEMESTR III zimowy 
SEMESTR IV 

letni 

1 Prawo ochrony środowiska  16 14         30 E/Z 3 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

2 Europeizacja administracji publicznej  16           16 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

3 Informacja publiczna i niejawna  16 14         30 E/Z 3 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Konstytucyjnego  

4 Rachunkowość finansowa  16 14         30 E/Z 3 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekonomicznych 

5 System ochrony prawnej w UE 16 14         30 E/Z 3 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Międzynarodo-
wego i Europejskiego  

6 
Przedmiot do wyboru (jeden z uchwalo-
nych przez Radę Wydziału w formie 
konwersatorium) 1 obowiązkowy 

  14         14 Z 1 O     

7 Seminarium magisterskie     30     30 60 Z 19 O     

8 

Przedmiot kursowy do wyboru (w for-
mie konwersatorium) K3 obowiązkowy 

  14         14 Z 2 O     

Reformy administracji publicznej                      
nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyj-

nych  

Kontrola rozstrzygnięć organów jedno-
stek samorządu terytorialnego   

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

Międzynarodowa współpraca regionalna                     
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  
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System bankowy i kredytowy                     
nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego  

Wykrywanie sprawców przestępstw                      
nauki 
prawne 

Katedra Kryminalistyki  

Organizacja systemu opieki zdrowotnej                     
nauki 
prawne 

Interdyscyplinarna Pracownia 
Prawa Medycznego i Bioetyki 

Wykonywanie zawodu doradcy podat-
kowego (obowiązkowy dla specjalności 
Doradztwo podatkowe i podatki)   

                    
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

9 Podatki samorządowe  
    

  14 14   28 E/Z 3 O 
nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego  

10 Polityka administracyjna  
    

  14     14 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych 

11 Prawo wyznaniowe 

    

  14 14   28 E/Z 3 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych / Instytut Historii Państwa 

i Prawa  

12 Prawo bankowe i rynków finansowych 
    

  14     14 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

13 Prawo własności intelektualnej  
    

  14     14 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  

RAZEM 80 84 30 70 28 30 322 6E 48       

Przedmioty w ramach specjalności ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH   

1 Transport zbiorowy 12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

2 
Transport zbiorowy - warsztat ze stoso-
wania prawa 

  10         10 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

3 
Organizowanie, kontraktowanie i finan-
sowanie świadczeń zdrowotnych 

12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  

4 
Organizowanie, kontraktowanie i finan-
sowanie świadczeń zdrowotnych - 
warsztat ze stosowania prawa 

  10         10 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  

5 Prawo kultury fizycznej i turystyki 
    

  12     12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  
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6 
Prawo kultury fizycznej i turystyki - 

warsztat ze stosowania prawa     
    10   10 Z 1 O 

nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyj-

nych  

7 
Organizacja i prowadzenie działalności 
kulturalnej     

  12     12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

8 
Organizacja i prowadzenie działalności 
kulturalnej - warsztat ze stosowania 
prawa     

    10   10 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

RAZEM 24 20 0 24 20 0 88   12       

Przedmioty w ramach specjalności KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA  

1 
Zarządzanie bezpieczeństwem informa-
cji 

12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Kryminologii i Nauk  
o Bezpieczeństwie 

2 
Zarządzanie bezpieczeństwem informa-

cji – Warsztaty ze stosowania prawa 
  10         10 Z 1 O 

nauki 

prawne 

Katedra Kryminologii i Nauk  

o Bezpieczeństwie 

3 
Elektroniczne procedury w administracji 
publicznej 

12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

4 
Elektroniczne procedury w administracji 
publicznej - warsztaty ze stosowania 

prawa 

  10         10 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych  

5 

Normy techniczne w informatyzacji ad-

ministracji publicznej - warsztaty ze 
stosowania prawa     

    10   10 Z 1 O 
nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyj-

nych  

6 
Nadzór regulacyjny nad sektorem no-

wych technologii     
  12     12 Z 2 O 

nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyj-

nych / CBKE 

7 Elektroniczne rejestry publiczne 
    

  12     12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych / CBKE 

8 
Elektroniczne rejestry publiczne – 
Warsztaty ze stosowania prawa     

    10   10 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych / CBKE 

RAZEM 24 20 0 24 20 0 88   12       

Przedmioty w ramach specjalności ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

1 
Ochrona porządku i spokoju publicz-
nego 

12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa o Wykrocze-
niach, Karnego Skarbowego  
i Gospodarczego 
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2 
Ochrona porządku i spokoju publicz-

nego – Warsztaty ze stosowania prawa 
  10         10 Z 1 O 

nauki 

prawne 

Katedra Prawa o Wykrocze-

niach, Karnego Skarbowego  
i Gospodarczego 

3 
Administrowanie dostępem do broni 
palnej 

12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych 

4 
Administrowanie dostępem do broni 
palnej - warsztaty ze stosowania prawa  

  10         10 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyj-
nych 

5 
Zarządzanie bezpieczeństwem informa-
cji     

  12     12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Kryminologii i Nauk  
o Bezpieczeństwie 

6 
Zarządzanie bezpieczeństwem informa-
cji – Warsztaty ze stosowania prawa     

    10   10 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Kryminologii i Nauk  
o Bezpieczeństwie 

7 Opieka postpenitencjarna 
    

  12     12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Karnego Wyko-
nawczego 

8 
Opieka postpenitencjarna - warsztaty 

ze stosowania prawa     
    10   10 Z 1 O 

nauki 

prawne 

Katedra Prawa Karnego Wyko-

nawczego 

RAZEM 24 20 0 24 20 0 88   12       

Przedmioty w ramach specjalności DORADZTWO PODATKOWE I PODATKI 

1 
Podatki bezpośrednie w interpretacjach 

i orzecznictwie 
12           12 Z 1 O 

nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego 

2 
Podatki bezpośrednie w interpretacjach 
i orzecznictwie - warsztat ze stosowania 

prawa 

  10         10 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego 

3 Podatki bezpośrednie i pośrednie 30           30 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego 

4 
Podatki pośrednie w interpretacjach  

i orzecznictwie 
12           12 Z 2 O 

nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego 

5 
Podatki pośrednie w interpretacjach  
i orzecznictwie - warsztat ze stosowania 
prawa 

  10         10 Z 1 O 
nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego 

6 
Międzynarodowe standardy rachunko-

wości 
12           12 Z 1 O 

nauki 

prawne 
Instytut Nauk Ekonomicznych 

7 
Podania i pisma w sprawach podatko-
wych     

  12     12 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego 

8 
Podania i pisma w sprawach podatko-

wych - warsztat ze stosowania prawa     
    10   10 Z 1 O 

nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego 

9 Analiza podatkowa 
    

  12     12 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego 
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10 
Analiza podatkowa - warsztat ze stoso-

wania prawa     
    10   10 Z 1 O 

nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego 

RAZEM 66 20 0 24 20 0 130   12       

Przedmioty w ramach specjalności ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA 

1 
Zarządzanie ryzykiem powrotnej prze-
stępczości 

12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wyko-
nawczego  

2 
Zarządzanie ryzykiem powrotnej prze-
stępczości - warsztat ze stosowania 
prawa 

  10         10 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wyko-
nawczego  

3 
Kompensacja i sprawiedliwość napraw-
cza 

12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Karnego Mate-
rialnego  

4 
Kompensacja i sprawiedliwość napraw-
cza - warsztat ze stosowania prawa 

  10         10 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Karnego Mate-
rialnego  

5 
Psychopatologia i terapie sprawców 
przestępstw     

  12     12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wyko-
nawczego  

6 
Psychopatologia i terapie sprawców 
przestępstw - warsztat ze stosowania 

prawa     

    10   10 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wyko-
nawczego  

7 
Zasady odpowiedzialności za przestęp-

stwa i wykroczenia 
    

  12     12 Z 2 O 
nauki 

prawne 

Katedra Prawa o Wykrocze-

niach, Karnego Skarbowego  
i Gospodarczego  

8 
Zasady odpowiedzialności za przestęp-
stwa i wykroczenia - warsztat ze stoso-

wania prawa     

    10   10 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa o Wykrocze-
niach, Karnego Skarbowego  

i Gospodarczego  

RAZEM 24 20 0 24 20 0 88   12       

              
Obowiązkowe szkolenie BHP będzie realizowane na I semestrze w formie e-learningowej, rozliczenia zaliczenia w semestrze I  (zasady odbywania zajęć uregu-
lowane są w odrębnych przepisach) 

Obowiązkowy lektorat z j. polskiego dla cudzoziemców  będzie realizowany w wymiarze 120 godz.- 8 ECTS , rozliczenie egzaminu  w semestrze IV  (zasady 

odbywania zajęć uregulowane są w odrębnych przepisach) 

Na zasadach określonych w odrębnych przepisach zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

 

 

 

Zestawienie godzin dydaktycznych  oraz liczby egzaminów i pkt. ECTS: ADMINISTRACJA - studia stacjonarne  drugiego stopnia 
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Specjalność: ADMINISTRACJA USŁUG 

PUBLICZNYCH 
W Ćw S 

suma go-
dzin 

Punkty 

ECTS 
EGZAMINY 

    

I rok  206 240 60 506 60 8     

II rok  198 152 60 410 60 6     

Razem  404 392 120 916 120 14     

              
Specjalność: KOMUNIKACJA ELEKTRO-

NICZNA 
W Ćw S 

suma go-
dzin 

Punkty 

ECTS 
EGZAMINY 

    

I rok  206 240 60 506 60 8     

II rok  198 152 60 410 60 6     

Razem  404 392 120 916 120 14     

              
Specjalność: ADMINISTRACJA BEZPIE-

CZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 
W Ćw S 

suma go-
dzin 

Punkty 

ECTS 
EGZAMINY 

    

I rok  206 240 60 506 60 8     

II rok  198 152 60 410 60 6     

Razem  404 392 120 916 120 14     

              
Specjalność: DORADZTWO PODATKOWE 

I PODATKI 
W Ćw S 

suma go-
dzin 

Punkty 

ECTS 
EGZAMINY 

    

I rok  206 240 60 506 60 8     

II rok  240 152 60 452 60 6     

Razem  446 392 120 958 120 14     

              
Specjalność: ADMINISTRACJA PENITEN-

CJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA  
W Ćw S 

suma go-
dzin 

Punkty 
ECTS 

EGZAMINY 
    

I rok  206 240 60 506 60 8     

II rok  198 152 60 410 60 6     

Razem  404 392 120 916 120 14     
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Nazwa kierunku studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne 

Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

I ROK 
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Dyscyplina 

(y) do któ-
rej odnosi 
się przed-

miot  

Jednostka organizacyjna 

SEMESTR I  
zimowy 

SEMESTR II  
letni 

1 Postępowanie sądowoadministracyjne  12 10         22 E/Z 4 O 
nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych  

2 
Historyczne korzenie współczesnej ad-
ministracji 

10           10 Z 3 O historia Instytut Historii Państwa i Prawa  

3 Prawo urbanistyczno-budowlane 12 10         22 E/Z 4 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

4 Postępowanie podatkowe  12 10         22 E/Z 3 O 
nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego  

5 Informatyzacja administracji publicznej  12           12 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Centrum Badań Problemów Prawnych 
i Ekonomicznych Komunikacji Elek-
tronicznej / Instytut Nauk Admini-

stracyjnych  

6 Zarząd mieniem publicznym  12 10         22 E/Z 4 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych   

7 Seminarium magisterskie     10     15 25 Z 5 O 
nauki 

prawne 
  

8 

Przedmiot kursowy do wyboru (w formie 
konwersatorium) K1 obowiązkowy 

  14         14 Z 2 O 
nauki 
prawne 

  

Mediacje i negocjacje w administracji 
publicznej  

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

Podstawy stosowania i wykładni prawa  
w administracji  

                    
nauki 
prawne 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa  
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Dokumenty stwierdzające tożsamość  

i akty stanu cywilnego   
                    

nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych  

Społeczna gospodarka rynkowa i jej za-
sady  

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekonomicznych 

Ewolucja polskiego systemu skarbo-
wego 

                    
nauki 
prawne 

Instytut Historii Państwa i Prawa 

Organy administracji penitencjarnej  
i organizacji kurateli sądowej  

                    
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wykonaw-
czego 

9 Prawo egzekucyjne  
    

  14 10   24 E/Z 3 O   
nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

/ Instytut Prawa Cywilnego 

10 

Podstawy międzynarodowego i unijnego 
prawa podatkowego (wyłącznie dla spe-
cjalności Doradztwo podatkowe i po-
datki) / Penologia i socjologia przestęp-
czości  (dla pozostałych specjalności)    

    10     10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  
/ Zakład Prawa Karnego Wykonaw-
czego 

11 Prawo karne skarbowe  
    

  12 10   22 E/Z 3 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa o Wykroczeniach, 
Karnego Skarbowego i Gospodar-
czego 

12 
Współczesne doktryny polityczne, 
prawne i administracyjne       

  10 10   20 E/Z 2 O filozofia  
Katedra Doktryn Politycznych i Praw-
nych 

13 
Przedmiot do wyboru (jeden z uchwalo-
nych przez Radę Wydziału w formie 

konwersatorium)1   

        10   10 Z 1 O     

14 Język obcy    
  

    40   40 E 4 O   
Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych 

15 

Przedmiot kursowy do wyboru (w formie 
konwersatorium) K2 obowiązkowy 

        10   10 Z 2 O     

Współczesne teorie administracji pu-
blicznej  

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych 

Podmioty niepubliczne w administracji 
publicznej   

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych 

Prawo sędziowskie w prawie administra-
cyjnym 

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych 

Rynek a regulacje w sektorach infra-

strukturalnych  
                    

nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych 

Rachunkowość budżetowa                      
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekonomicznych 
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Stosowanie środków przymusu w spra-

wach karnych   
                    

nauki 

prawne 
Katedra Postępowania Karnego 

Prawo celne i dewizowe  (obowiązkowy 
dla specjalności Doradztwo podatkowe  
i podatki 

                    
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

RAZEM 70 54 10 46 90 15 285 8E 44       

Przedmioty w ramach specjalności ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH   

1 Oświata i szkolnictwo wyższe  8           8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

2 
Oświata i szkolnictwo wyższe - warsztat 
ze stosowania prawa 

  8         8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

3 
Pomoc społeczna i świadczenia socjal-
nego wsparcia   

8           8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  

4 
Pomoc społeczna i świadczenia socjal-
nego wsparcia - warsztat ze stosowania 
prawa 

  8         8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  

5 Gospodarka odpadami 
    

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych 

6 
Gospodarka odpadami - warsztat ze 

stosowania prawa     
    8   8 Z 2 O 

nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych 

7 
Promocja zatrudnienia i instytucje rynku 

pracy      
  8     8 Z 2 O 

nauki 

prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  

/ Instytut Nauk Administracyjnych  

8 
Promocja zatrudnienia i instytucje rynku 
pracy - warsztat ze stosowania prawa     

    8   8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  
/ Instytut Nauk Administracyjnych  

RAZEM 16 16 0 16 16 0 64   16       

Przedmioty w ramach specjalności KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA  

1 Prawo umów elektronicznych  8           8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Centrum Badań Problemów Prawnych 
i Ekonomicznych Komunikacji Elek-

tronicznej 

2 
Prawo umów elektronicznych - Warsz-
taty ze stosowania prawa  

  8         8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Centrum Badań Problemów Prawnych 
i Ekonomicznych Komunikacji Elek-
tronicznej 
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3 Smart city 8           8 Z 2 O 
nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych  

4 
Smart city - Warsztaty ze stosowania 
prawa  

  8         8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

5 
Elektroniczna administracja w Unii  
Europejskiej      

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  
/ CBKE 

6 
Elektroniczna administracja w Unii  
Europejskiej - Warsztaty ze stosowania 
prawa      

    8   8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  
/ CBKE 

7 
Elektroniczne zarządzanie dokumenta-
cją w procedurach publicznoprawnych      

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  
/ CBKE 

8 
Elektroniczne zarządzanie dokumenta-
cją w procedurach publicznoprawnych  
– Warsztaty ze stosowania prawa      

    8   8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  
/ CBKE 

RAZEM 16 16 0 16 16 0 64   16       

Przedmioty w ramach specjalności ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO  

1 
Zarządzanie kryzysowe i stany nadzwy-
czajne  

8           8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

2 
Zarządzanie kryzysowe i stany nadzwy-

czajne - Warsztaty ze stosowania prawa  
  8         8 Z 2 O 

nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych  

3 
Organizacja i zasady działania ratownic-

twa medycznego  
8           8 Z 2 O 

nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych  

4 
Organizacja i zasady działania ratownic-
twa medycznego - Warsztaty ze stoso-
wania prawa  

  8         8 Z 2 O 
nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych  

5 
Zgromadzenia publiczne i imprezy ma-
sowe 

    

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  
/ Katedra Prawa o Wykroczeniach, 
Karnego Skarbowego i Gospodar-
czego   

6 
Zgromadzenia publiczne i imprezy ma-

sowe - Warsztaty ze stosowania prawa  
    

    8   8 Z 2 O 
nauki 

prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

/ Katedra Prawa o Wykroczeniach, 

Karnego Skarbowego i Gospodar-
czego   

7 Prawo imigracyjne i azylowe 
    

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  
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8 
Prawo imigracyjne i azylowe – Warsz-

taty ze stosowania prawa      
    8   8 Z 2 O 

nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych  

RAZEM 16 16 0 16 16 0 64  16      

Przedmioty w ramach specjalności DORADZTWO PODATKOWE I PODATKI 

1 
Źródła prawa i wykładnia prawa podat-
kowego 

8           8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

2 
Źródła prawa i wykładnia prawa podat-
kowego - warsztat ze stosowania prawa 

  8         8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

3 
Ewidencja podatkowa i zasady prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych   

8           8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekonomicznych  

4 

Ewidencja podatkowa i zasady prowa-

dzenia ksiąg rachunkowych - warsztat 
ze stosowania prawa 

  8         8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekonomicznych  

5 Organizacja i funkcjonowanie "KAS" 
    

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

6 
Organizacja i funkcjonowanie "KAS"  

- warsztat ze stosowania prawa     
    8   8 Z 2 O 

nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego  

7 
Regulacje ogólnego prawa podatkowego 

w interpretacjach i orzecznictwie       
  8     8 Z 2 O 

nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego  

8 
Regulacje ogólnego prawa podatkowego 
w interpretacjach i orzecznictwie - 

warsztat ze stosowania prawa     

    8   8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

RAZEM 16 16 0 16 16 0 64  16      

Przedmioty w ramach specjalności ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA 

1 Prawo i polityka penitencjarna  8           8 z 2 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wykonaw-
czego 

2 
Prawo i polityka penitencjarna - warsz-
tat ze stosowania prawa 

  8         8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wykonaw-
czego 

3 
Historia więziennictwa i rozwój instytucji 
korekcyjnych   

8           8 z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Historii Państwa i Prawa 
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4 

Historia więziennictwa i rozwój instytucji 

korekcyjnych - warsztat ze stosowania 
prawa 

  8         8 Z 2 O 
nauki 

prawne 
Instytut Historii Państwa i Prawa 

5 
Probacja i system dozoru elektronicz-
nego      

  8     8 z 2 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wykonaw-
czego 

6 
Probacja i system dozoru elektronicz-
nego - warsztat ze stosowania prawa     

    8   8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wykonaw-
czego 

7 
Kryminologia z elementami nauk poli-
cyjnych      

  8     8 z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Kryminologii i Nauk  
o Bezpieczeństwie 

8 
Kryminologia z elementami nauk poli-
cyjnych - warsztat ze stosowania prawa     

    8   8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Kryminologii i Nauk  
o Bezpieczeństwie 

RAZEM 16 16 0 16 16 0 64  16      
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Dyscyplina 
(y) do któ-
rej odnosi 
się przed-

miot  

Jednostka organizacyjna 

SEMESTR III 
zimowy 

SEMESTR IV 
letni 

1 Prawo ochrony środowiska  12 10         22 E/Z 3 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

2 Europeizacja administracji publicznej  10           10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

3 Informacja publiczna i niejawna  12 10         22 E/Z 3 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Konstytucyjnego  

4 Rachunkowość finansowa  12 10         22 E/Z 3 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekonomicznych 

5 System ochrony prawnej w UE 12 10         22 E/Z 3 O 
nauki 

prawne 

Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

6 
Przedmiot do wyboru (jeden z uchwalo-
nych przez Radę Wydziału  w formie 
konwersatorium) 1 obowiązkowy 

  10         10 Z 1 O     

7 Seminarium magisterskie     20     20 40 Z 19 O     
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8 

Przedmiot kursowy do wyboru (w formie 

konwersatorium) K3 obowiązkowy 
  10         10 Z 2 O     

Reformy administracji publicznej                      
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

Kontrola rozstrzygnięć organów jedno-
stek samorządu terytorialnego   

                    
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

Międzynarodowa współpraca regionalna                     
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

System bankowy i kredytowy                     
nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego  

Wykrywanie sprawców przestępstw                      
nauki 
prawne 

Katedra Kryminalistyki  

Organizacja systemu opieki zdrowotnej                       
Interdyscyplinarna Pracownia Prawa 
Medycznego i Bioetyki 

Wykonywanie zawodu doradcy podatko-
wego (obowiązkowy dla specjalności 
Doradztwo podatkowe i podatki)   

                    
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

9 Podatki samorządowe  
    

  12 10   22 E/Z 3 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

10 Polityka administracyjna  
    

  10     10 Z 2 O 
nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych 

11 Prawo wyznaniowe 
    

  12 10   22 E/Z 3 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  
/ Instytut Historii Państwa i Prawa  

12 Prawo bankowe i rynków finansowych 
    

  10     10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

13 Prawo własności intelektualnej  
    

  10     10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  

RAZEM 58 60 20 54 20 20 232 6E 48       

Przedmioty w ramach specjalności ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH   

1 Transport zbiorowy  8           8 Z 2 O 
nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych  

2 
Transport zbiorowy - warsztat ze stoso-
wania prawa 

  8         8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  
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3 
Organizowanie, kontraktowanie i finan-

sowanie świadczeń zdrowotnych   
8           8 Z 2 O 

nauki 

prawne 
Instytut Prawa Cywilnego  

4 
Organizowanie, kontraktowanie i finan-
sowanie świadczeń zdrowotnych   
- warsztat ze stosowania prawa 

  8         8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywilnego  

5 Prawo kultury fizycznej i turystyki 
    

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

6 
Prawo kultury fizycznej i turystyki  
- warsztat ze stosowania prawa     

    8   8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

7 
Organizacja i prowadzenie działalności 
kulturalnej      

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

8 
Organizacja i prowadzenie działalności 
kulturalnej - warsztat ze stosowania 
prawa     

    8   8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

RAZEM 16 16 0 16 16 0 64   12       

Przedmioty w ramach specjalności KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA  

1 
Zarządzanie bezpieczeństwem informa-
cji  

8           8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

 Katedra Kryminologii i Nauk  
o Bezpieczeństwie 

2 
Zarządzanie bezpieczeństwem informa-

cji – Warsztaty ze stosowania prawa  
  8         8 Z 1 O 

nauki 

prawne 

 Katedra Kryminologii i Nauk  

o Bezpieczeństwie 

3 
Elektroniczne procedury w administracji 

publicznej  
8           8 Z 2 O 

nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych  

4 
Elektroniczne procedury w administracji 
publicznej - warsztaty ze stosowania 
prawa   

  8         8 Z 1 O 
nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych  

5 
Normy techniczne w informatyzacji ad-
ministracji publicznej - warsztaty ze 
stosowania prawa      

    8   8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

6 
Nadzór regulacyjny nad sektorem no-
wych technologii       

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych 
/ CBKE 

7 Elektroniczne rejestry publiczne  
    

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych 
/ CBKE 

8 
Elektroniczne rejestry publiczne  
– Warsztaty ze stosowania prawa      

    8   8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych 
/ CBKE 
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RAZEM 16 16 0 16 16 0 64   12       

Przedmioty w ramach specjalności ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

1 Ochrona porządku i spokoju publicznego  8           8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa o Wykroczeniach, 
Karnego Skarbowego i Gospodar-
czego   

2 
Ochrona porządku i spokoju publicznego  
– Warsztaty ze stosowania prawa  

  8         8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa o Wykroczeniach, 

Karnego Skarbowego i Gospodar-
czego   

3 
Administrowanie dostępem do broni pal-
nej 

8           8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Administracyjnych  

4 
Administrowanie dostępem do broni pal-

nej - warsztaty ze stosowania prawa   
  8         8 Z 1 O 

nauki 

prawne 
Instytut Nauk Administracyjnych  

5 
Zarządzanie bezpieczeństwem informa-
cji      

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Kryminologii i Nauk  
o Bezpieczeństwie    

6 
Zarządzanie bezpieczeństwem informa-
cji   – Warsztaty ze stosowania prawa      

    8   8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Kryminologii i Nauk  
o Bezpieczeństwie    

7 Opieka postpenitencjarna  
    

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Karnego Wykonaw-
czego 

8 
Opieka postpenitencjarna - warsztaty ze 

stosowania prawa       
    8   8 Z 1 O 

nauki 

prawne 

Katedra Prawa Karnego Wykonaw-

czego 

RAZEM 16 16 0 16 16 0 64   12       

Przedmioty w ramach specjalności DORADZTWO PODATKOWE I PODATKI 

1 
Podatki bezpośrednie w interpretacjach  

i orzecznictwie   
8           8 Z 1 O 

nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego  

2 
Podatki bezpośrednie w interpretacjach  
i orzecznictwie - warsztat ze stosowania 

prawa 

  8         8 Z 1 O 
nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego  

3 Podatki bezpośrednie i pośrednie 8           8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

4 
Podatki pośrednie w interpretacjach  
i orzecznictwie   

8           8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  
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5 

Podatki pośrednie w interpretacjach  

i orzecznictwie - warsztat ze stosowania 
prawa 

  8         8 Z 1 O 
nauki 

prawne 
Katedra Prawa Finansowego  

6 
Międzynarodowe standardy rachunko-
wości 

8           8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekonomicznych 

7 
Podania i pisma w sprawach podatko-
wych     

  8     8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

8 
Podania i pisma w sprawach podatko-
wych - warsztat ze stosowania prawa     

    8   8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

9 Analiza podatkowa  
    

  8     8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

10 
Analiza podatkowa - warsztat ze stoso-
wania prawa     

    8   8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Finansowego  

RAZEM 32 16 0 16 16 0 80   12       

Przedmioty w ramach specjalności ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA 

1 
Zarządzanie ryzykiem powrotnej prze-

stępczości   
8           8 Z 2 O 

nauki 

prawne 

Zakład Prawa Karnego Wykonaw-

czego  

2 

Zarządzanie ryzykiem powrotnej prze-

stępczości - warsztat ze stosowania 
prawa   

  8         8 Z 1 O 
nauki 

prawne 

Zakład Prawa Karnego Wykonaw-

czego  

3 
Kompensacja i sprawiedliwość napraw-

cza  
8           8 Z 2 O 

nauki 

prawne 
Katedra Prawa Karnego Materialnego  

4 
Kompensacja i sprawiedliwość napraw-
cza - warsztat ze stosowania prawa 

  8         8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Karnego Materialnego  

5 
Psychopatologia i terapie sprawców 
przestępstw       

  8     8 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wykonaw-
czego  

6 
Psychopatologia i terapie sprawców 
przestępstw - warsztat ze stosowania 
prawa       

    8   8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Zakład Prawa Karnego Wykonaw-
czego  

7 
Zasady odpowiedzialności za przestęp-
stwa i wykroczenia   

    
  8     8 Z 2 O 

nauki 
prawne 

Katedra Prawa o Wykroczeniach, 

Karnego Skarbowego i Gospodar-
czego  

8 
Zasady odpowiedzialności za przestęp-
stwa i wykroczenia - warsztat ze stoso-
wania prawa     

    8   8 Z 1 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa o Wykroczeniach, 
Karnego Skarbowego i Gospodar-
czego  
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RAZEM 16 16 0 16 16 0 64   12       

              
Obowiązkowe szkolenie BHP będzie realizowane na I semestrze w formie e-learningowej, rozliczenia zaliczenia w semestrze I  (zasady odbywania zajęć uregu-
lowane są w odrębnych przepisach) 

Obowiązkowy lektorat z j. polskiego dla cudzoziemców  będzie realizowany w wymiarze 120 godz.- 8 ECTS , rozliczenie egzaminu  w semestrze IV  (zasady 
odbywania zajęć uregulowane są w odrębnych przepisach) 

Na zasadach określonych w odrębnych przepisach zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

 

 

Zestawienie godzin dydaktycznych  oraz liczby egzaminów i pkt. ECTS: ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne  drugiego stopnia  

              
Specjalność: ADMINISTRACJA USŁUG PU-

BLICZNYCH 
W Ćw S 

suma go-
dzin 

Punkty 

ECTS 
EGZAMINY 

    

I rok  148 176 25 349 60 8 
    

II rok  144 112 40 296 60 6 
    

Razem  292 288 65 645 120 14 
    

  
            

Specjalność: KOMUNIKACJA ELEKTRO-

NICZNA  
W Ćw S 

suma go-
dzin 

Punkty 

ECTS 
EGZAMINY 

    

I rok  148 176 25 349 60 8 
    

II rok  144 112 40 296 60 6 
    

Razem  292 288 65 645 120 14 
    

  
            

Specjalność: ADMINISTRACJA BEZPIE-

CZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO   
W Ćw S 

suma go-
dzin 

Punkty 

ECTS 
EGZAMINY 

    

I rok  148 176 25 349 60 8 
    

II rok  144 112 40 296 60 6 
    

Razem  292 288 65 645 120 14 
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Specjalność: DORADZTWO PODATKOWE I 

PODATKI 
W Ćw S 

suma go-
dzin 

Punkty 

ECTS 
EGZAMINY 

    

I rok  148 176 25 349 60 8 
    

II rok  160 112 40 312 60 6 
    

Razem  308 288 65 661 120 14 
    

              
Specjalność: ADMINISTRACJA PENITEN-

CJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA  
W Ćw S 

suma go-
dzin 

Punkty 

ECTS 
EGZAMINY 

    

I rok  148 176 25 349 60 8 
    

II rok  144 112 40 296 60 6 
    

Razem  292 288 65 645 120 14 
    

              
 

 


