
1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIOW ADMINISTRACJA
PROWADZONEGO W PANSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
W TARNOWIE PRZEZ INSTYTUT ADMINISTRACYJNO_EKONOMICZNY /

Z A|<Ł AD ADMINI STRAC JI PUBLIC ZNEJ

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:

Kierunęk studiów administracjanależy do obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk
prawnych, dyscypliny nauki o administracji. Jako system, administracja stanowi zbiór
powiqzanych ze sobq i współpracujqcych instytucji, powołanych do praktycznego
realizowania zadań państwa i stanowi jednq z najważniejszych sfer życia. Wiedza,

umiejętności i kompetencje społeczne zdobyuane podczas studiów na kierunku studiów
administracja. studia II stopnia o profilu praktycznym odwołujq się do dorobku naukowego

nie Qlko do takich dyscyplin jakprawo czy ekonomia, ale rownież do zarzqdzania, socjologii
czy psychologii. Dyscypliny te łqczy przedmiot badania, którym jest zbiorowoŚĆ jednostek

ludzkich oraz system powiqzań i relacji, jaki w niej występuje w zwiqzku z dqżeniem do

osiqgnięcia olcreślonych celów społecznych.

Objaśnienie oznaczeń:

AP - kod kierunku studiów Administracja,

S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych,

P - profil praktyczny,
jedna zlitęr W, U lub K - dla oznaczentakategorii efektów (W - wiedzd,U -
umiejętności, K - kompetencje społeczne),

0I,02,03 i koleine - numer efektu kształcenia.

Nazwa kierunku studiów: Administracja

Poziom kształcenia: 2
profil kształcenia: p

symbol
kierunkowych

efektów
kształcenia

Kierunkowe efekĘ ksztalcenia dla kierunku
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Wiedza

AP W01 ma rozszetzoną wiedzę o charakterze nauk z dz
administracii i prawa oraz ich mieiscu w system

edziny
e nauk

S2P_W01



społecznych, a takżę o typowych rodzajach struktur
instytucji społecznych (politycznych, prawnych i

ekonomicznych) i ich istotnych elementach. Ma wiedza
o relacjach zachodzących pomiędzy naukami prawnymi
a innymi zwłaszcza z obszarow nauk społecznych i
humanistycznych (ekonomia, zarządzanie, socjologia,
psychologia społeczna).

AP_W02 ma pogłębioną wiedzę z zakręsu poszczególnych gałęzi i
dziędzin prawa zę szczególnym uwzględnieniem
należących do plawa publicznego, jak też innych
wybranych nauk społecznych, w tym dotyczącą norm i
reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych,
moralnych, etycznych) organizujących struktury i
instytucje społeczne oraz rządzących nimi
prawidłowościach i sposobach działania. Jest
zaznajomiony z różnymi poglądami przedstawicieli
doktryny dotyczącymi wybranych instytucji prawnych.

S2P_W01

S2P_W02

AP_W03 ma pogłębioną wiedzę o systemie organów państwowych
i samorządowych w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem organów administracji publicznej
rządowej (ogólnej i specjalnej) i samorządowej oraz
pogłębioną o istniejących relacjach między tymi
strukturami. Ma wiedzę o instlucjach UE oraz relacjach
zachodzących miedzy prawem UE a prawem krajowym,

S2P_W02

S2P W03

AP rĘ04 ma tozszerzoną wiedzę o róznych rodzajach stosunków
prawnych i społecznych, systemie prawa polskiego i
unijnego oIaz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do
wybranych kategorii więzi społecznych i rządzących
nimi prawidłowości, Zna niezbędną terminologię
konieczną do opisyr,vania sytuacji prawnych,
ekonomiczny ch czy socj ologicznych.

S2P_W04

AP_W05 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy
kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych
obszarów aktylvności człowieka oraz wiedzę o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolnościach.

S2P_W05

AP W06 zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia, w tym
techniki pozyskiwania danych, właściwe d|a dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, z zakresu prawa,

administracji, ekonomii i socjologii społecznej. Zna
metody badawcze stosowane w tych naukach oraz
wiedzę o sposobach weryfikacji wyników i sposobach
ich wykorzystania w praktyce.

SzP W06

AP 14/07 ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm
prawnych (polskich i unijnych) oruz pozaprawnych
(organtzacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych)
oraz zasadach funkcjonowania instytucji państwowych,
organizacji społecznych i trzeciego sektora.

S2P_W07



AP W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian zachodzących
w państwie, gospodarce i administracji a takżę o
rządzący ch tym i zm ianam i prawi dłowo ściach.

S2P_WO8

AP_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych zadań
administracji publicznej, formach jej działania w celu
wykonywania zadań państwa i zaspakajania potrzeb

zbiorowych (w tym także ich ewolucji).

SzP W09

AP_Im0 zna l rozllmie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
oraz konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej.

S2P W10

AP WLL zna ogólne zasady tworzenia, prowadzenia i rozwolu
form indywidualnej przedsiębiorczości, w tym regulacje
plawne oraz prawa rządzące gospodarką i zasady
zarzadzania.

S2P_W11

Umiejętności

AP U0] potrafi prawidłowo interpretować przepisy prawne oraz
stosować je do rozwiązywania określonych stanów

faktycznych. Potrafi wyjaśniać pojęcia prawne oraz
kategorie ekonomiczne oraz posługuje się nimi w

wypowiedziach ustnych i pisemnych (takze w języku

obcym).

S2P_U01

S2P_U02

AP_U02 potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę dla wyjaśnienia
przyazyn i przebiegu róznych zjawisk społecznych i
gospodarczych.

S2P U02

AP_U03 FÓrmułuje problemy i hipotezy badawczę oraz wnioski w

zw iązku z analizow ani em p rob l e matyk i adm ini s tracyj no -

prawnej i społeczno-gospodarczej.

S2P_U03

AP_U04 prawidłowo posługuje się wybranyni normaml 1

regułami prawnymi w celu tozwiązania konkretnego
zadania z zahęsu dziedzin nauk prawnych i
ekonomicznych właściwych dla studiów
administmcyjnych, w tym w szczegoIności z zakresu
wybranego modułu. Posiada umiejętność wskazywania
podstaw prawnych, stanowiska otzeczntctwa oraz

doktryny dotyczących badanych zagadnie1. Potrafi

samodzielnie rozwlązywać konkretne problemy i
po dej mowa ć r ozstrzy gnięcia,

S2P_U04
S2P_UO5

AP U05 3est poygoto*any do samodzielnego wykonylvania
pracy- na wyzszych stanowiskach w administracji
rządowej, samorządowej i słuzbie cyłvilnej, a także w
jednostkach gospodarczych, organizacjach
-oozarzadowych. 

Potrafi wykorzystyw ać zdob5,tą wtedzę

S2P_U05



do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy
zawodowei.

AP U06 posiada umiejętność wykorzystania zdob5Ąej wiedzy do
wykonywania projektów j zadah przy pełnieniu róznych
ról społecznych. Potrafi w oparciu o krytyczną analtzę
skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o
umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej potrafi
dobierać właściwe metody do realizacji zamierzonych
działań.

S2P U06

AP_U07 posiada umiejętność samodzielnego proponowania
rozwtązań konkretnych problemów zwłaszcza z zakresu
administracji, prawa, ekonomii) oraz wdrażania
prop onowan y ch r ozw tązań.

SzP U07

AP_U08 Podejmuje zaawansowane działania w zakresie
poszerzania wiedzy administracyjnej, społecznej i
prawnej otaz rczwoju i usprawnienia funkcjonowania
or ganizacjt pub l i cznych

S2P_U08

AP (I09 posiada pogłębioną umiej ętność przygotowania r ożnych
prac pisemnych w języku polskim i języku obcym,
uznawanym za podstawowy dla dztędzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów lub w obszarueleżącym na pograniczu
róznych dyscyplin naukowych

S2P U09

AP U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w
zakresie administracji i pozostałych nauk społecznych
oraz leżących na pograniczu róznych dyscyplin
naukowych (zwłaszcza nauk humanistycznych).

S2P U10

AP_UL1 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, zgodnie z wpagatliami określonymi
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

S2P Ul1

Kompetencje społeczne

AP K01 ma świadomość konieczności i potrzeby uczenia się

przez cŃe życie oraz jest gotowy do podejmowania
wyzwań zawodowych i osobistych

S2P KOl

AP K02 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej rózne role

i podejmować nowe zadania oraz współpracować i
kierować innymi osobami oraz zespołami ludzkimi z

zachowaniem zasad kultury w komunikacji.

S2P_K02
SzP K03



AP*K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące r eilizacji
ÓkreStorrego przęz siebie lub innych zadania araz

efektywnió organizowaó pracę własną i kierowanej przez

siebie grupy.

S2P_K03

AP*K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związale
Ż wykonyłvaniem zawodu, potrafi wyszukac

komprómisowe rozwią zania w sytuacj ach konfl iktowych

i wdrożyć je w zycie.

32P_K04

AP K05 @ejmowania wymań badawczych,

i-rmie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów

społecznych, uwzględniających aspekty prawne,

ei<onomiórne i polityczne, Qraz potrafi przewidzieć

wi e l oki erunkowe skutki społ"crqg§,vqiqi j4 e!3!n9 ś ci.,__

S2P

S2P_K06

SzP K07

K05

AP_KOó potrafi samodzielnie i kytycznie uzupełniać wiedzę i
umiejętnoś ci, rozlzerzone o wymiar interdyscyplinarny,
jest gotowy do uczenia się przez całe życie.

AP K07 potrafi myśleć i dziaŁać w sposób przedsiębiorczy, jest

kreatywny i otwańy na otoczenie.


