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 Podstawa prawna: 

 

 § 79 pkt. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

 Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Płocku (Uchwała Senatu PWSZ w Płocku z dnia 25 kwietnia 2017 r.) 

 Uchwała Nr 130/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki  z dnia 

27  października 2017 r. w sprawie opinii o utworzenie  studiów podyplomowych e – 

usługi administracji 

  Uchwała Nr 71/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,  z 

dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia  na Wydziale Nauk Ekonomicznych i 

Informatyki Studiów Podyplomowych  e – usługi administracji 
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 Cel studiów 

 

Głównym celem studiów jest osiągnięcie przez uczestników studiów podyplomowych 

założonych efektów kształcenia z zakresu e – usług administracji. 

 

 Adresaci 

 

Studia skierowane są do osób, które chcą uzyskać bądź poszerzyć zasób wiedzy oraz 

umiejętności z zakresu e- usług administracji. Oferta przewidziana jest zatem dla osób, które 

swoją karierę zawodową wiążą z pracą w szeroko pojętej administracji publicznej. Studia 

skierowane są również do odbiorców zainteresowanych poszerzeniem wiedzę także z zakresu 

podstaw prawnych informatyzacji administracji publicznej, komunikacji publicznej w 

postępowaniu administracyjnym, ochronie danych osobowych i informacji niejawnej, usług 

elektronicznej administracji, bezpieczeństwie systemów teleinformatycznych w administracji 

publicznej, znajomość platform administracji publicznej, wdrażanie projektów związanych z 

informatyzacją, podpis elektroniczny, nowoczesne technologie, zamówienia publiczne, 

obsługa i wykorzystanie biuletynu informacji publicznej. 

 

 Charakterystyka studiów 

 

Liczba osób  

Liczba grup: 1 

Liczba uczestników w grupie: 16 

 

Zasięg rekrutacji 

Ogólnopolski 

 

Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika 

Łączna liczba godzin dla jednego słuchacza: 181 

w tym:  

 liczba godzin zajęć praktycznych (konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, laboratoria): 

181 

 liczba godzin na seminarium dyplomowe (seminarium): 9 
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Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów 

 Rozpoczęcie – październik/luty 

 Zakończenia – czerwiec/luty  

 

Warunki uzyskania świadectw 

 Zaliczenie przedmiotów kształcenia 

 Napisanie i obrona pracy dyplomowej  

 

Opis nabytych umiejętności i  kompetencji w przypadku studiów podyplomowych 

W toku studiów słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę, pełne umiejętności, jak 

również kompetencje potrzebne w wykonywaniu pracy na stanowiskach związanych z 

administracją publiczną. Zostaną więc przygotowani do przeprowadzania prawidłowego 

wykorzystania e – usług administracji. 

Absolwent będzie posiadał umiejętności wykonywania analiz wykorzystywanych dla 

administracji państwowej i publicznej, zdobędzie szeroką wiedzę praktyczną. Uczestnicy 

studiów zostaną wyposażeni w umiejętność myślenia analitycznego.  

 

11. Miejsce lokalizacji zajęć 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Płock, ul. Gałczyńskiego 28 oraz Pl. Dąbrowskiego 

2. 
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 Plan studiów 

 

Lp. Przedmioty 

Liczba godz. 
Forma 

zaliczenia 

 

Łączna 

liczba 

godz. 

Punkty 

ECTS 

 
k ćw/ l/ 

war. 

S 

1 
Prawne aspekty informatyzacji publicznej, 

nowoczesnych technologii oraz 

elektronicznych zamówień publicznych 

22   zal 22 6 

2 Informacja publiczna i dostęp do niej 10   zal 10 3 

3 
Komunikacja elektroniczna w postępowaniu 

administracyjnym 
12   zal 12 5 

4 
Ochrona danych osobowych i informacji 

niejawnych 
12   zal 12 5 

5 Usługi elektronicznej administracji  12  zal 12 5 

6 Bezpieczeństwo systemów 

teleinformatycznych w administracji 
15   zal 15 5 

7 
Infrastruktura wymiany i dostępu do danych w 

systemach teleinformatycznych administracji 
15   zal 15 5 

8 
Praktyczne aspekty korzystania z 

elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej 

 
15 

 zal 
15 

5 

9. Wdrażanie projektów informatycznych w 

administracji publicznej 
 15  zal 15 5 

10 
Podpis elektroniczny w administracji 

publicznej 
8   zal 8 2 

11 
Narzędzia wspomagające realizację zadań w 

administracji publicznej 
 15  zal 15 5 

15 Zarządzanie dokumentami elektronicznymi, 

sektorowe i ponadsektorowe projekty 

informatyczne 

20 
 

 zal 20 4 

16 Obsługa i wykorzystanie Biuletynu Informacji 

Publicznej 
10   zal 10 3 

17 Seminarium dyplomowe   9 zal 9 2 

 Łącznie  181 9  190 60 

w – wykład 

k/ćw/war/l – konwersatoria/ćwiczenia/warsztat/laboratorium komputerowe 

s - seminarium 

zal – zaliczenie 
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 Program studiów 

 

Wymagania wstępne: 

 Studia adresowane do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia. 

Procedura rekrutacji jest przeprowadzana bez względu na kierunek ukończonych studiów. 

 

Kwalifikacje: 

Program studiów przygotowuje do wykonywania pracownika administracji publicznej. 

Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje są również cenne dla kadry przeprowadzającej 

analizy i planowanie, zajmującej się procesem informatyzacji. W toku studiów słuchacze 

zdobędą kompleksową wiedzę, pełne umiejętności, jak również kompetencje potrzebne do 

pracy na stanowiskach związanych z administracją publiczną. Jak i posiądą wiedzę także z 

zakresu podstaw prawnych informatyzacji administracji publicznej, komunikacji publicznej w 

postępowaniu administracyjnym, ochronie danych osobowych i informacji niejawnej, usług 

elektronicznej administracji, bezpieczeństwie systemów teleinformatycznych w administracji 

publicznej, znajomość platform administracji publicznej, wdrażanie projektów związanych z 

informatyzacją, podpis elektroniczny, nowoczesne technologie, zamówienia publiczne, 

obsługa i wykorzystanie biuletynu informacji publicznej. 

Absolwent będzie posiadał umiejętności wykonywania analiz budżetów jednostek samorządu. 

Uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w umiejętność myślenia analitycznego.. 

 

Praca: 

 Studia przewidziane są dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pracą na 

stanowiskach w administracji publicznej. Pragną być pracownikami Urzędów Miast, 

Ministerstw oraz innych instytucji związanych z administracja publiczną. 
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Efekty kształcenia: 

 Efekty kształcenia Studiów Podyplomowych e – usługi administracji uwzględniające uniwersalne 

charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla 

poziomów 6-7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8. 

 Student, który ukończył studia zrealizował następujące efekty kształcenia 
Kody efektów 

kształcenia dla 

studiów 

podyplomowych 

e – usługi 

administracji 

Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych e – usługi 

administracji w zakresie: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Odniesienie do 

obszaru nauk 

społecznych 

WIEDZY: absolwent zna i rozumie 

eUA_W01 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 
P6S_WG 

P6S_WK 
P6S_WK 

eUA_W02 

Zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych 

właściwych dla e-administracji, ze szczególnym uwzględnieniem 

przetwarzania informacji wykorzystujących narzędzia 

informatyczne  

P6S_WG P6S_WG 

eUA_W03 

Posiada wiedzę w zakresie efektywnego i bezpiecznego 

tworzenia, przetwarzania, gromadzenia, przesyłania i obiegu 

informacji w administracji 
P6S_WG P6S_WG 

eUA_W04 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych działania 

administracji publicznej, w tym znajomość statusu organów, ich 

struktury, kompetencji, zadań orz form działania 
P6S_WK  

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi 

eUA_U01 

Potrafi dokonywać wykładni przepisów prawa regulujących 

funkcjonowanie administracji publicznej i służb obsługi 

administracyjnej podmiotów gospodarczych, w tym e-

administracji 

P6S_UW P6S_UW 

eUA_U02 

Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem 

administracyjnym, prawniczym, ekonomicznym i 

informatycznym oraz wyrażać opinie, formułować sądy ustnie i 

pisemnie 

P6S_UK P6S_UK 

eUA_U03 

Potrafi rozwijać swoje umiejętności z zakresu wykorzystania 

narzędzi informatycznych i programów komputerowych 

stosowanych w administracji 
P6S_UW P6S_UW 

eUA_U04 
Posiada umiejętność wykorzystywania zasobów internetowych, w 

tym dostępnych on-line usług e-administracji 
P6S_UW  P6S_UW 

eUA_U05 
Jest przygotowany do samodzielnego rozwijania, planowania 

oraz realizowania się w dziedzinie usług e-administracji 
P6S_UU 

 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: absolwent jest gotów do 

eUA_K01 

Rozumie podstawowe zasady etyki oraz wykazuje aktywną 

postawę wobec problemów etycznych i społecznych działalności 

gospodarczej. 
P6S_KR 

 

eUA_K02 

Potrafi zachować się we właściwy sposób w przypadku 

zaistnienia sytuacji kryzysowej, myśli i działa w sposób 

przedsiębiorczy 
P6S_KO 

 

eUA_K03 
Jest krytyczny wobec posiadanej wiedzy oraz świadomy 

podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.   
P6S_KK 

 

P6S_WG - Zakres i głębia 

P6S_WK - Kontekst/uwarunkowania skutki 

P6S_UW - Wykorzystywanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

P6S_UK - Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym 

  i posługiwanie się językiem obcym 

P6S_UU - Uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych 

P6S_KK - Oceny/krytyczne podejście 

P6S_KR - Rola zawodowa/niezależność i rozwój etosu 

P6S_KO -  Odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

 




