
Załącznik  do Uchwały nr 2 Rady Programowo –  

Dydaktycznej WNHS  z dnia 20 stycznia 2020 r. 

 

 

Efekty uczenia się dla kierunku i ich relacje z efektami uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7 

Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 

Wydział Nauk Humanistycznych i 

Społecznych  

Kierunek studiów: 

( nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu 

studiów a zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się) 

Administracja 

Poziom kształcenia: 

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite 

studia magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia 

 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 

praktyczny 

Umiejscowienie kierunku w dziedzinach nauki i 

dyscyplinach naukowych: 

(wraz z uzasadnieniem)* 

Dziedzina nauk społecznych:  

• nauki o polityce i administracji 

(dyscyplina wiodąca),  



• nauki o komunikacji społecznej i 

mediach, 

• nauki prawne,  

• nauki o zarządzaniu i jakości,  

• nauki socjologiczne  

Dziedzina nauk humanistycznych:  

• filozofia 

Proponowany kierunek studiów łączy w 

sobie perspektywę nauk społecznych i nauk 

humanistycznych. Obecne w programie 

studiów treści pozwalają uchwycić 

rzeczywistość społeczną zarówno z 

perspektywy jednostki, (człowiek jako 

strona w relacji z maszynerią administracji 

publicznej), z drugiej zaś strony pokazać 

ową administrację jako instytucję 

determinowaną przez świat społeczny oraz 

społeczne fakty, wpisaną w społeczeństwa 

oraz tworzące je jednostki. 



Dominująca dyscyplina jaką są nauki o 

polityce i administracji oddaje treści zawarte 

w programie studiów poświęcone 

administracji traktowanej jako element 

systemu politycznego, realizującej zadania 

publiczne oraz działającej na rzecz 

społeczeństwa.  

Dla skutecznego zrealizowania założonych 

efektów uczenia się wymagane jest również 

przyjęcie i realizacja założeń obecnych w 

innych dyscyplinach w tym również filozofii, 

jako dyscypliny z dziedziny nauk 

humanistycznych. 

 

 

(1) 

Symbol 

 

 

(2) Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

na kierunku administracja (profil 

praktyczny) 

(3) Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

efektów uczenia 

siędla kwalifikacji 

(4)Wskazanie 

dyscyplin 

naukowych w 

ramach których 



absolwent osiąga następujące efekty uczenia 

się 

na poziomie 6 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, - kod 

składnika opisu 

będą uzyskiwane 

efekty uczenia się 

WIEDZA 

AI_W01  Wie jaki jest charakter nauk prawnych i ma 

świadomość ich kluczowego znaczenia dla 

administracji publicznej oraz wie jak istotne dla 

nauki prawa są inne nauki społeczne (socjologia, 

politologia, psychologia). 

P6S_WG Nauki prawne 

AI_W02 Zna w zaawansowanym stopniu terminologię z 

zakresu nauk o polityce i administracji, sposoby 

jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych oraz jej zastosowania praktyczne w 

działalności zawodowej. 

P6S_WG Nauki o polityce 

i administracji 

AI_W03 Zna poglądy przedstawicieli doktryny dotyczące 

instytucji prawnych istotnych dla funkcjonowania 

administracji. 

P6S_WG Nauki prawne 

AI_W04 Wie w jaki sposób funkcjonuje publiczny i rynkowy 

system administracji, w szczególności zaś zna 

P6S_WG Nauki o polityce 

i administracji 



struktury systemu organów administracji 

publicznej oraz podmiotów administracji 

niepublicznej. 

AI_W05 Zna w stopniu zaawansowanym zasady i reguły 

prawa administracyjnego materialnego i 

procesowego. Zna normy innych dziedzin prawa 

istotnych z perspektywy praktyki działania 

administracji. Zna terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa oraz terminologię 

języka prawniczego. 

P6S_WG Nauki prawne 

AI_W06 Zna metody wykładni prawa, a także wie jakie są 

różnice w ich stosowaniu w poszczególnych 

gałęziach prawa  

P6S_WG Nauki prawne 

AI_W07 Zna tradycyjne i informatyczne narzędzia 

pozyskiwania danych o obowiązujących 

przepisach, orzecznictwie i glosach do nich, a 

także zna techniki ich poszukiwania i selekcji. 

P6S_WG Nauki prawne 

AI_W08 Zna przepisy i zasady dotyczące ochrony praw 

autorskich. 

P6S_WG Nauki prawne 



AI_W09  Wie i rozumie w oparciu o jakie mechanizmy 

funkcjonują demokratyczne systemy polityczne, w 

tym system polityczny Polski. Rozumie miejsce 

poszczególnych podsystemów systemu 

politycznego w systemie politycznym.  

P6S_WG Nauki o polityce 

i administracji 

AI_W10 Wie w jaki sposób powinny kształtować się relacje 

między apolityczną administracją a władzą 

polityczną w państwie prawa.  

P6S_WG Nauki o polityce 

i administracji 

AI_W11 Zna zasady i reguły odpowiedzialności 

funkcjonariuszy administracji w sektorze 

publicznym i prywatnym. Wie o tym jakie są 

podstawy odpowiedzialności karnej oraz 

dyscyplinarnej, a także jest świadomy 

odpowiedzialności moralnej. 

P6S_WG Nauki o polityce 

i administracji 

AI_W12 Zna zasady i mechanizmy aktywnego 

uczestniczenia w pracy grupowej oraz 

organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. 

Wie w jaki sposób można rozdzielać zadania i jak 

planować realizację projektów w zależności od 

P6S_WG Nauki o zarządzaniu i 

jakości 



horyzontu czasowego. Zna narzędzia, w tym 

informatyczne, stosowane w praktyce zarządzania. 

AI_W13 Zna mechanizmy ochrony stron w postępowaniu 

administracyjnym. Ma zaawansowaną wiedzę na 

temat praw człowieka i prawnych oraz 

politycznych mechanizmów ich ochrony. 

P6S_WG Nauki o polityce 

i administracji; nauki 

prawne 

AI_W14 Zna cele metody i sposoby ewaluacji działań z 

zakresu polityki społecznej prowadzonej w Polsce i 

innych państwach wysokorozwiniętych. 

P6S_WK Nauki o polityce 

i administracji 

AI_W15 Zna cele, metody i sposoby ewaluacji działań z 

zakresu polityki gospodarczej prowadzonej w 

Polsce i innych państwach wysokorozwiniętych. 

P6S_WK Nauki o polityce 

i administracji 

AI_W16 Zna mechanizmy i zasady projektowania 

i prowadzenia badań w zakresie nauki o polityce i 

administracji. Wykazuje się zaawansowaną wiedzą 

o problemach badawczych, metodach, technikach 

i narzędziach badawczych. 

P6S_WG Nauki o polityce 

i administracji 

AI_W17 Zna główne nurty, koncepcje i problemy 

współczesnej refleksji etycznej. Zna podstawowe 

koncepcje filozoficzne dotyczące sprawiedliwego 

P6S_WG Filozofia 



prawa i zasad na jakich powinno opierać się 

społeczeństwo i państwo. 

AI_W18 Zna modele systemów politycznych i najbardziej 

wpływowe systemy polityczne państw świata. 

P6S_WG Nauki o polityce 

i administracji 

AI_W19 Zna sposoby, rodzaje, uwarunkowania oraz 

możliwości procesów komunikowania 

interpersonalnego  i społecznego oraz zna 

zastosowania tej wiedzy w działalności 

zawodowej. 

P6S_WG Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

AI_W20 Zna instytucje społeczeństwa obywatelskiego, 

formy aktywności obywatelskiej, a także wie jaka 

jest jego rola dla prawidłowego funkcjonowania 

demokratycznego systemu politycznego.  

P6S_WG Nauki o polityce 

i administracji 

AI_W21 Zna w zaawansowanym stopniu istotę 

funkcjonowania dużych i małych grup 

społecznych, innych struktur społecznych oraz 

mechanizmów istotnych dla budowania relacji 

międzyludzkich w kontekście studiowanego 

kierunku. 

P6S_WG Nauki socjologiczne 



AI_W22 Zna język obcy nowożytny. P6S_WG Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

UMIEJĘTNOŚCI 

AI_U01 Potrafi odnajdować istotne dla danego stanu 

faktycznego przepisy i rekonstruować normy 

prawne, w tym przede wszystkim normy prawa 

administracyjnego materialnego i procesowego. 

P6S_UW Nauki prawne 

AI_U02 Wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu nauk 

o polityce i administracji w celu formułowania i 

rozwiązywania problemów natury społecznej oraz 

kreatywnego reagowania na nieprzewidywalne 

okoliczności. 

P6S_UW Nauki o polityce 

i administracji 

AI_U03 Potrafi formułować postanowienia i decyzje 

administracyjne, a także umie odpowiednio 

uzasadniać je pod względem prawnym i 

faktycznym. Potrafi przygotowywać umowy 

cywilnoprawne, a także innego rodzaju pisma w 

tym wnioski, zaświadczenia, deklaracje i  

oświadczenia. Umie przygotowywać projekty 

P6S_UW 

 

Nauki prawne 



przepisów wewnętrznych, w tym aktów 

zakładowych i aktów prawa miejscowego. 

AI_U04 Dokonuje właściwego doboru źródeł oraz 

krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej 

interpretacji i prezentacji uzyskanych informacji w 

tym na potrzeby badań nad administracją 

publiczną. 

P6S_UW 

 

Nauki o polityce 

i administracji 

AI_U05 Dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk 

społecznych oraz analizy ich znaczenia dla 

funkcjonowania organów państwa oraz 

administracji publicznej, a także dla potrzeb 

obywateli. 

P6S_UW 

 

Nauki o polityce 

i administracji 

AI_U06 Potrafi merytorycznie w sposób klarowny i spójny 

komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami 

odbiorców, przy użyciu różnych technik 

komunikacyjnych na poziomie tak werbalnym jak i 

niewerbalnym.Potrafi rozwiązywać spory przy 

wykorzystaniu mediacji i odpowiednich technik 

negocjacyjnych. 

P6S_UK Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 



AI_U07 Sprawnie argumentuje własne opinie w oparciu 

o poglądy innych autorów oraz formułować na ich 

podstawie logiczne wnioski. 

P6S_UW 

 

Nauki o polityce 

i administracji 

AI_U08 Potrafi przygotować wystąpienia ustne oraz 

pisemne, w języku polskim oraz obcym z 

wykorzystaniem fachowej terminologii na tematy 

dotyczące szczegółowych zagadnień oraz z 

wykorzystaniem nowoczesnej technologii. 

P6S_UK Nauki o polityce 

i administracji 

AI_U09 Analizuje badania związane ze sferą działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów, umie 

wskazywać związki między przyjętą orientacją 

paradygmatyczną a analizowanymi problemami 

badawczymi, metodami i technikami badawczymi, 

a także potrafi je praktycznie zastosować. 

P6S_UW 

 

Nauki o polityce 

i administracji 

AI_U10 Potrafi formułować i testować hipotezy związane z 

prostymi problemami wdrożeniowymi z zakresu 

nauk o polityce i administracji. 

P6S_UW 

 

Nauki o polityce 

i administracji 

AI_U11 W stopniu zaawansowanym potrafi posługiwać się 

zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 

działalności, dostrzega i analizuje dylematy 

P6S_UU  Filozofia 



etyczne, potrafi samodzielnie rozwiązywać 

problemy etyczne oraz przewidywać skutki prawne 

i moralne konkretnych działań związanych z 

działalnością zawodową. 

AI_U12 Jest przygotowany do pracy urzędniczej na 

średnich szczeblach zarządzania w administracji 

publicznej oraz do stosowania prawa w 

instytucjach niepublicznych, jak również do 

samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej w oparciu o uzyskane umiejętności 

organizacyjne i zdolności interpretowania prawa. 

P6S_UW 

 

Nauki o polityce 

i administracji 

AI_U13 Potrafi posługiwać się językiem obcym 

nowożytnym, w tym umie stosować terminologię 

odpowiednią do w przyszłości pełnionej roli 

zawodowej funkcjonariusza publicznego, a jego 

umiejętności są zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P6S_UK Nauki o komunikacji i 

mediach 

AI_U14 Potrafi współdziałać z innymi i podejmować 

wiodącą rolę  w zespole (w tym również kierować 

P6S_UO Nauki o zarządzaniu i 

jakości 



pracą zespołu) w celu realizacji określonych zadań 

z zakresu studiowanego kierunku (posiada 

zaawansowane umiejętności kierownicze i 

organizacyjne pozwalające wyznaczać wspólne 

cele i egzekwować ich realizację). 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

AI_K1 Jest zdolny do krytycznej oceny oraz świadomego 

wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności, a 

także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego. 

P6S_KK Nauki o polityce 

i administracji 

AI_K2 Jest gotów do aktywnego uczestnictwa (jako 

aktywny jego członek zespołu np. radny, urzędnik, 

pracownik administracyjno-biurowy albo jako 

osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca 

działalność gospodarczo-usługową) w jednostkach 

samorządu terytorialnego, urzędach administracji 

publicznej, stowarzyszeniach i innych instytucjach 

społeczno-politycznych lub gospodarczych oraz 

jest zdolny do komunikowania się z osobami 

P6S_KO Nauki o polityce 

i administracji 



będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie 

administracji. 

AI_K3 Jest gotów do inspirowania i organizowania 

działalności na rzecz projektowania i wypełniania 

działań na rzecz środowiska społecznego w 

zakresie polityk publicznych i społeczeństwa 

obywatelskiego. 

P6S_KO Nauki o polityce 

i administracji 

AI_K4 Jest gotów do komunikowania się z otoczeniem, w 

tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej 

dziedzinie, krytycznej oceny odbieranych treści i 

obrony swoich poglądów, wypowiadania się w 

ważnych sprawach społecznych, podejmowania 

działań na rzecz budowania porozumienia między 

jednostkami i grupami społecznymi, inicjowania,  

podejmowania współpracy oraz zasięgania opinii 

innych specjalistów. 

P6S_KK Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

AIP_K5 Jest gotów dbać o własny rozwój osobisty i 

zawodowy, dokonywać  samooceny własnych 

kompetencji zawodowych i osobistych, wyznaczać  

kierunki  własnego rozwoju i dokształcać się z 

P6S_KR Nauki o zarzadzaniu i 

jakości 



uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych; jest gotów do myślenia  i działania w 

sposób przedsiębiorczy. 

AIP_K6 Całym swoim postępowaniem dba o kultywowanie 

etosu funkcjonariusza publicznego, mając 

świadomość, że nie tylko zachowaniem w pracy, 

ale także postawą w życiu prywatnym świadczy o 

instytucji, którą reprezentuje. 

P6S_KR Nauki o polityce 

i administracji 

AIP_K7 Jest gotów przestrzegać i rozwijać zasady etyki 

zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania 

tych zasad w działalności zawodowej, 

rozwiązywania problemów etycznych w tym 

zakresie. 

P6S_KR Filozofia 

AI_K8 Jest gotów profesjonalnie pełnić obowiązki jako 

apolityczny funkcjonariusz służby cywilnej, w tym 

w szczególności wypełniać polecenia przełożonych 

nie bacząc na prywatne poglądy polityczne. 

P6S_KK Nauce o polityce 

i administracji 

 

Efekty uczenia się obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 

 



Efekty uczenia się zostały zaopiniowane na posiedzeniu Rady Programowo-Dydaktycznej Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w dniu 20.01.2020 r . 

 

              (Podpis Dziekana) 

 

 

(1) 

Objaśnienie  oznaczeń w symbolach: 

A – efekty uczenia się dla kierunku Administracja  

II – studia I stopnia 

P – profil  praktyczny 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 – kolejne numery efektu kształcenia 

 

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6. Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się  / Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym 

znaczeniu /  Kod składnika opisu: 

 



WIEDZA– ZNA I ROZUMIE: 

P6S_WG – zakres i głębia/kompletność perspektywy poznawczej i zależności 

P6S_ WK – kontekst/ uwarunkowania, skutki  

UMIEJĘTNOŚCI – POTRAFI: 

P6S_UW – wykorzystanie 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_UO – organizacja/planowanie i praca zespołowa 

P6S_ UU – uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE– JEST GOTÓW DO: 

P6S_KK – oceny/krytyczne podejście 

P6S_KO – odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

P6S_KR – rola zawodowa/niezależność i rozwój etosu 

 

* W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny naukowej, wskazuje się 

dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się. 

 

(2) 

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

 



(3) 

W kolumnie tej należy wykorzystać symbole używane w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7Polskiej 

Ramy Kwalifikacji; 

 

(4) 

Wskazanie dyscyplin naukowych, w ramach których uzyskiwane są efekty uczenia się zgodnie z rozporządzeniu 

ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin 

artystycznych. 

  



Załącznik do Uchwały nr  9/2020 Rady Programowo-Dydaktycznej  

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 24 lutego 2020 r. 

 

Program studiów 

                                                                                       Ogólna charakterystyka studiów 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i 

Społecznych 

Kierunek studiów:(nazwa kierunku musi być adekwatna 

do zawartości programu studiów a zwłaszcza do 

zakładanych efektów uczenia się) 

administracja 

Poziom kształcenia:(studia pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia:(ogólnoakademicki, praktyczny) praktyczny 

Przyporządkowanie kierunku w dyscyplin 

naukowych i dziedzin nauki: 

Dziedzina nauk społecznych:  

• nauki o polityce i administracji (dyscyplina 

wiodąca),  

• nauki o komunikacji społecznej i mediach, 

• nauki prawne,  

• nauki o zarządzaniu i jakości,  

• nauki socjologiczne  



Dziedzina nauk humanistycznych:  

• filozofia 

 

Forma studiów:(studia stacjonarne, studia 

niestacjonarne) 

Stacjonarna / niestacjonarne 

Liczba semestrów: sześć 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na danym poziomie: 

180 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 1845 + 720 praktyk 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

Specjalność: ------ 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia 

i kontynuacji kształcenia przez absolwentów 

kierunku: 

Nadrzędnym celem kształcenia na kierunku 

administracja(studia I stopnia) jest 

przygotowanie absolwentów do pracy w sektorze 

administracji publicznej i prywatnej. 

Proponowane studia pozwalają na uzyskanie 

kwalifikacji umożliwiających profesjonalne 

funkcjonowanie w komórkach administracyjnych 

tak instytucji publicznych (na szczeblu 



centralnym jak i samorządowym) oraz 

prywatnych. 

Absolwent proponowanego kierunku 

posiada kompetencje do projektowania i 

realizowania działań w przestrzeni 

administracyjnej. Studia umożliwiają zatem 

zdobycie podstawowej wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych w zakresie 

funkcjonowania instytucji publicznych.  

Absolwent kierunku administracja 

dysponuje interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą 

funkcjonowania państwa, jego kluczowych zadań 

oraz rzeczywistości społecznej. Posiada 

umiejętność dostrzegania oraz samodzielnego 

rozwiązywania problemów teoretycznych i 

praktycznych z zakresu studiowanego kierunku. 

Absolwent kierunku administracja jest zatem 

przygotowany do pracy zawodowej na 

regionalnym rynku pracy, w instytucjach 

publicznych z obszaru administracji publicznej. 



W ramach kierunku student: 

• zdobywa wiedzę z zakresu systemu 

politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w 

szczególności instytucji z obszaru 

administracji publicznej oraz samorządu 

terytorialnego, 

• zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania 

instytucji szeroko rozumianej administracji 

publicznej 

• zyskuje kompetencje z zakresu analizowania 

i prognozowania zachowań społecznych i 

działalności instytucji publicznych; 

• nabywa umiejętności pozwalające na 

realizację zadań w obszarze instytucji 

publicznych oraz administracji biurowej w 

sektorze prywatnym. 

• nabywa umiejętności samodzielnego 

rozwiązywania problemów teoretycznych jak 

również praktycznych z zakresu 

funkcjonowania administracji publicznej. 



Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku 

mogą podjąć pracę, w instytucjach publicznych na 

szczeblu centralnym bądź samorządowym a także 

w sektorze prywatnym w działach 

administracyjnych przedsiębiorstw. 

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku 

administracja mogą również podjąć studia II 

stopnia na kierunkach takich jak np.: 

administracja, politologia, bezpieczeństwo 

wewnętrzne bezpieczeństwo narodowe, polityka 

publiczna, zarządzanie państwem. 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

umożliwia kontynuację studiów np. na kierunku 

bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją 

publiczną. 

Wskazanie związku programu studiów z misją i 

strategią Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku: 

Program studiów na kierunku 

ADMINISTRACJA jest dostosowany do aktualnych 

wymagań prawnych stawianych uczelniom oraz 

trendów krajowych i międzynarodowych 

występujących na poziomie studiów wyższych. 



Program ten jest także spójny z Misją Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku (wcześniej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku) oraz 

Strategią rozwoju Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych. 

Misja Uczelni – Świadomi rosnących potrzeb 

edukacyjnych, innowacyjnych, badawczo – 

rozwojowych i kulturowych, dynamicznie 

rozwijających się w globalnym społeczeństwie 

opartym na wiedzy, czynimy wszystko, aby 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 

poprzez bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną o 

najwyższej jakości, dostosowaną do obecnych i 

przyszłych potrzeb lokalnego, regionalnego i 

krajowego rynku pracy, była Narodowi użyteczna – 

stanowi dla kadry dydaktyczno-naukowej kierunku 

ADMINISTRACJA cel w procesie kształcenia w 

Uczelni. Szczególnie zależy nam, aby dyplom 

Uczelni stanowił dokument wiarygodny dla 

pracodawców, potwierdzając znakomite 



przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy 

zawodowej. Z tego też powodu kładziemy nacisk 

na optymalne wyważenie przygotowania 

teoretycznego  

i praktycznego oraz kompetencji społecznych.  

W przyjętej przez Mazowiecką Uczelnię 

Publiczną w Płocku Misji zapisano ponadto, iż jest 

ona: uczelnią publiczną, której misją jest realizacja 

celów związanych z szeroko pojętą edukacją 

i wychowaniem pokoleń Polaków zgodnie z 

zasadami wolności nauki, wolności twórczości i 

równości dostępu do wiedzy (….).Działania Uczelni 

stwarzają szansę dla młodzieży pochodzącej 

z Płocka i regionu północnego Mazowsza do 

zdobycia wiedzy teoretycznej na wysokim poziomie 

oraz umożliwiają solidne przygotowanie praktyczne 

do wykonywania zadań zawodowych. Oferta 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wychodzi 

naprzeciw intelektualnym aspiracjom mieszkańców 



regionu i dynamicznie rozwijającym się potrzebom 

rynku pracy.1 

Uruchomienie studiów pierwszego stopnia na 

kierunku ADMINISTRACJA pozwoli zrealizować 

założenia zawarte w wizji Uczelni dotyczące 

rozbudowy oferty i poziomu kształcenia na nowych 

kierunkach i specjalnościach odpowiadających na 

potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy, w 

połączeniu z ciągłym doskonaleniem jakościowym 

i organizacyjnym procesu kształcenia. Studia będą 

utwierdzać silną pozycję Uczelni na rynku lokalnym 

i regionalnym, co przełoży się na intensyfikację 

kontaktów z krajowymi i zagranicznymi uczelniami 

wyższymi, samorządami lokalnymi i innymi 

podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne czy 

podmiotami administracji publicznej i środowiska 

biznesowego. 

Zgodnie z Misją Wydział Nauk 

Humanistycznych i Społecznych zapewnia (...) 

 
1Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na lata 2016-2020. 



kształcenie na wysokim poziomie jakości usług 

edukacyjnych dla studentów i otoczenia 

zewnętrznego oparte na doświadczeniach 

naukowo-badawczych kadry nauczającej oraz 

nowoczesnych technikach nauczania, aktywność 

naukowo-dydaktyczną studentów umożliwiające 

zdobycie wiedzy na wysokim poziomie oraz solidne 

przygotowanie praktyczne do wykonywania zadań 

zawodowych 2.  

Myśl przewodnia zawarta w misji Wydziału - 

Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze 

umieć ją stosować – zakłada intensywną 

współpracę z interesariuszami zewnętrznymi 

realizując kształcenie na kierunkach i 

specjalnościach utworzonych w odpowiedzi na 

lokalne i regionalne zapotrzebowanie rynku pracy 

oraz realizowanie konkurencyjnych programów 

kształcenia poprzez udział w ich tworzeniu 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, 

 
2Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w PWSZ w Płocku na lata 2016 – 2020. 



Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, korzystanie z informacji zwrotnych 

uzyskiwanych od Absolwentów Wydziału oraz Biura 

Zawodowych Praktyk Studenckich i Karier. 

Program kształcenia na kierunku 

ADMINISTRACJA, realizując strategię rozwoju 

Uczelni, wyposaża absolwentów kierunku w 

specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne 

umiejętności związane z działalnością w 

instytucjach administracji publicznej. Profil 

praktyczny kierunku zapewnia zdobycie przez 

absolwenta umiejętności praktycznych i 

kompetencji społecznych poprzez duży udział form 

ćwiczeniowych oraz obowiązkowe praktyki 

zawodowe. Misją Wydziału jest więc wyposażenie 

absolwentów w wiedzę i umiejętności konieczne 

oraz przydatne do wykonywania pracy np. w 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz 

wszelakich instytucjach z zakresu administracji 



państwowej, służbach państwowych oraz 

przedsiębiorstwach prywatnych.  

Strategicznym celem Uczelni jest natomiast 

stanie się (...) jednostką naukowo-badawczą o 

wysokim poziomie organizacji, realizującą 

kształcenie na studiach I i II stopnia, kursach i 

studiach podyplomowych w obszarze nauk 

humanistycznych i społecznych, kształcącą 

studentów na wysokim poziomie przygotowania do 

aktywności zawodowej i ustawicznego rozwoju we 

współczesnym świecie (...)3. 

Realizowane w procesie kształcenia na 

kierunku ADMINISTRACJA przedmioty zostały 

dostosowane do potrzeb ogólnopolskiego i 

lokalnego rynku pracy, zainteresowań kandydatów 

i ich potrzeb oraz zasobów Uczelni.  

Realizując podstawowe cele Uczelni Wydział 

Nauk Humanistycznych i Społecznych przestrzega 

następujących zasad, które zostały uwzględnione 

 
3 Tamże. 



w programie kształcenia na kierunku 

ADMINISTRACJA: 

• Profesjonalizm – program kształcenia jest 

realizowany przez wykładowców i praktyków 

mających wysokie kwalifikacje naukowe, 

zawodowe i etyczne, którzy potrafią 

dostosować poziom kształcenia do 

indywidualnych możliwości studentów oraz 

wymagań ogólnopolskiego i lokalnego rynku 

pracy; 

• Partnerstwo – program kształcenia stwarza 

studentom przyjazne warunki studiowania, 

uwzględniające ich indywidualne możliwości 

ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby; 

• Jedność procesu kształcenia z praktyką 

gospodarczą – program, między innymi 

dzięki wizytom studyjnym, spotkaniom z 

praktykami oraz dzięki znacznemu udziałowi 

praktyk zawodowych, przygotowuje 

absolwentów nie tylko do podjęcia pracy, ale 



także do podjęcia lub rozwijania i 

unowocześniania własnej działalności 

gospodarczej; 

• Innowacyjność i przedsiębiorczość – 

program kształcenia w zakresie kompetencji 

społecznych przygotowuje studentów do 

podejmowania wyzwań współczesnej 

cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy, 

kształtując w nich potrzebę kształcenia się 

przez całe życie.  

 

Wydział Nauk Humanistycznych i 

Społecznych uznaje za wiodący cel:  

 kształcenie studentów na najwyższym 

poziomie, zgodnie z najnowszymi 

osiągnięciami nauki i techniki oraz 

wymaganiami rynku pracy;  

 uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia 

Studentów wynikającego z jakości 

realizowanych usług kształcenia; 



 podstawą osiągnięcia zakładanej jakości 

świadczonych usług jest systematyczne 

rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Studentów 

oraz stała i przyjazna współpraca z nimi, jak 

też eliminowanie przyczyn ewentualnych 

błędów;  

 wszyscy pracownicy angażują się w swoje 

obowiązki tak, aby swoją pracą podnieść 

jakość świadczonych usług; 

 

Można założyć, iż uruchomienie kierunku 

studiów na kierunku ADMINISTRACJA zwiększy 

szansę absolwentów Uczelni na rynku pracy 

ponieważ jest to jedyny taki kierunek na rynku 

edukacyjnym Płocka i subregionu płockiego. 

Nowy kierunek kształcenia sprzyja także 

rozwojowi naukowemu i dydaktycznemu jednostki 

ubiegającej się o w/w kierunek, czyli Wydziału 

Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz 

zwiększeniu jej prestiżu i umacnianiu korzystnego 



wizerunku jako ośrodka dydaktycznego o istotnym 

znaczeniu dla miasta i regionu ocenianego poprzez 

realizowane konkretne działania.  

Uruchomienie w/w kierunku umocni pozycję 

Wydziału jako znaczącego ośrodka, 

podejmującego aktualne problemy z zakresu 

działalności i funkcjonowania administracji 

publicznej, dostarczającego praktyce wsparcia 

teoretycznego poprzez prowadzenie badań 

naukowych wynikających z potrzeb miasta Płocka i 

regionu oraz realizację praktyk zawodowych w 

wielu podmiotach gospodarczych4. 

Kierunek ADMINISTRACJA realizuje zatem 

wszystkie zadania zgodnie z Misją i Strategią 

rozwoju Mazowieckiej Uczelni Publicznej na lata 

2016–2020, kładącą szczególny nacisk na 

wszechstronne przygotowanie absolwentów do 

podejmowania skutecznych decyzji i działań na 

coraz bardziej dynamicznym rynku pracy. 

 
4 Tamże. 



Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów 

uczenia się oraz w procesie przygotowania i 

udoskonalenia programu studiów uwzględniono 

opinie interesariuszy, w tym w szczególności 

studentów, absolwentów, pracodawców: 

W procesie definiowania efektów kształcenia oraz 

przygotowania programu studiów uwzględniono 

zarówno opinie interesariuszy zewnętrznych, jak i 

wewnętrznych (m.in. Urzędu Miasta Płocka). 

Propozycja utworzenia kierunku zyskała również 

pozytywną opinię Samorządu Studenckiego 

działającego w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku 

Proponowany we wniosku, praktyczny profil 

kształcenia jest spójny z założeniami Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmierzającymi do 

zwiększenia aplikacyjności kierunków kształcenia 

wychodzących naprzeciw współczesnym 

potrzebom rynku pracy. 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje 

kandydata) – zwłaszcza w przypadku studiów 

drugiego stopnia: 

Wymagania wstępne dla kandydatów określa 

uchwała nr 51/2019Senatu Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji na studia w PWSZ w Płocku w roku 

akademickim 2020/2021 

 



Grupy przedmiotów wraz z zakładanymi efektami uczenia się 

Grupy 

przedmiotów 
Przedmioty 

Liczba 

punktów

ECTS 

Charakter 

zajęć 

obligatoryjn

y/ 

fakultatywn

y 

Przynależność do 

dyscyplin 

naukowych (w 

przypadku 

przyporządkowan

ia kierunku do 

więcej niż 

jednejdyscypliny 

naukowej) 

Zakładane 

efekty uczenia 

się 

Sposoby weryfikacji 

zakładanych 

efektów uczenia się 

osiąganych przez 

studenta 

Moduł ogólny 

 

Analiza Danych 

Ilościowych 
1 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 

W16, U04, 

U09, K1 

Kolokwium, Zadania 

domowe, Referat/ 

Prezentacja 

Analiza rynku i 

badanie opinii 

publicznej 

3 
obligatoryjn

y 

Nauki 

o zarządzaniu i 

jakości, Nauki 

o polityce 

i administracji 

W12, W14, 

W16, U04, 

U05, U09, 

U10, K1 

Egzamin pisemny, 

Projekt, Kolokwium 



Bezpieczeństwo i 

higiena praccy 
- 

obligatoryjn

y 
- - 

Dyskusja, Zadania 

praktyczne, 

Kolokwium 

Etyka w biznesie 1 
obligatoryjn

y 

Nauki 

o zarządzaniu i 

jakości, Filozofia, 

Nauki 

o komunikacji i 

mediach 

W12, W17, 

U06, U11, K7 

Kolokwium, Referat/ 

Prezentacja, 

Dyskusje 

Integracja 

europejska 
1 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 

W04, W18, 

U05, K1 
Kolokwium 

Metody i techniki 

studiowania 
2 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki 

o komunikacji 

i mediach 

W16, W19, 

U02, U04, 

U10, K1, K4 

Zadania domowe, 

Praca pisemna – 

recenzja, Zadania 

praktyczne 

Ochrona własności 

intelektualnej 
1 

obligatoryjn

y 

Nauki prawne, 

Nauki o polityce 

i administracji 

W08, U01, K2 Kolokwium 



Podstawy pomocy 

przedmedycznej 
1 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki 

o komunikacji 

i mediach, Nauki 

socjologiczne, 

W19, W21, 

U12, K1 

Dyskusja, Zadania 

praktyczne 

Przedsiębiorczość i 

kultura pracy 
2 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki 

o zarządzaniu i 

jakości, Filozofia 

W11, W12, 

U11, U12, K2, 

K5 

Projekt, Kolokwium, 

Zadania domowe, 

Referat/ 

Prezentacja, 

Dyskusje 

Przygotowanie 

biblioteczne 
- 

obligatoryjn

y 
- - Zadania praktyczne 

Społeczeństwo 

obywatelskie i 

organizacje 

społeczne 

1 
obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki 

socjologiczne, 

Nauki 

o zarządzaniu i 

jakości, Nauki 

W20, W21, 

U14, K3, K4 

Egzamin pisemny, 

Dyskusje 



o komunikacji i 

mediach 

Moduł 

podstawowy 

Etyka ogólna 2 
obligatoryjn

y 

Filozofia, Nauki 

socjologiczne, 

Nauki o polityce 

i administracji 

W17, W21, 

U11, K1, K7, 

K8 

Egzamin pisemny, 

Dyskusje 

Filozofia 2 
obligatoryjn

y 

Filozofia, Nauki 

socjologiczne, 

Nauki o polityce i 

administracji 

W17, W21, 

U11, K1, K7, 

K8 

Egzamin ustny, 

Dyskusje 

Historia myśli 

społecznej i 

politycznej 

3 
obligatoryjn

y 

Nauki prawne, 

Filozofia, Nauki 

o polityce 

i administracji 

W03, W17, 

W20, U02, 

U07, K6 

Egzamin pisemny, 

Kolokwium, Referat/ 

Prezentacja 

Mechanizmy 

powstawania, 

eskalowania i 

rozwiązywania 

konfliktów 

3 
obligatoryjn

y 

Nauki 

o zarządzaniu i 

jakości, Nauki 

o komunikacji 

i mediach, Nauki 

socjologiczne 

W12, W19, 

W21, U06, K4 

Egzamin pisemny, 

Zadania domowe, 

Dyskusje 



Podstawy 

zarządzania 
3 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki 

o zarządzaniu i 

jakości, Nauki 

socjologiczne, 

Filozofia, Nauki 

o komunikacji i 

mediach 

W04, W12, 

W21, U02, 

U11, U12, 

U14, K1, K4, 

K5 

Egzamin pisemny, 

Dyskusje 

Polityka 

gospodarcza 
3 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 

W15, U05, 

U07, U08, K2, 

K3 

Egzamin pisemny, 

Kolokwium, Referat/ 

Prezentacja, 

Dyskusje 

Polityka społeczna 3 
obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 
W14, U02, K3 

Kolokwium, Referat/ 

Prezentacja, 

Dyskusje 

Prawa Człowieka 2 
obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

nauki prawne 

W05, W13, 

U01, U08, K1, 

K2 

Kolokwium, Zadania 

domowe 



Procedury 

pozyskiwania 

funduszy unijnych 

2 
obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W04, U03, K1 

Kolokwium, Referat/ 

Prezentacja, 

Dyskusje 

Socjologia 2 
obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki 

o komunikacji 

i mediach, Nauki 

socjologiczne 

W09, W19, 

W20, W21, 

U05, K2, K3 

Egzamin pisemny 

Wprowadzenie do 

mikro i 

makroekonomii 

1 
obligatoryjn

y 

Nauki 

socjologiczne, 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki o 

zarządzaniu i 

jakości 

W02, W11, 

W15, U05, 

U12, K02, K05 

Kolokwium, 

Dyskusje 

Wstęp do nauki o 

państwie i prawie 
4 

obligatoryjn

y 

Nauki prawne, 

Nauki o polityce 

i administracji 

W01, W03, 

W06, W10, 

U01, U05, K2, 

K8 

Egzamin pisemny 



Moduł 

kierunkowy 

Etyka zawodowa 

funkcjonariuszy 

służb państwowych 

3 
obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Filozofia, Nauki 

o komunikacji i 

mediach 

W10, W11, 

W17, U07, 

U11, K4, K6, 

K7, K8 

Kolokwium, Referat/ 

Prezentacja, 

Dyskusje 

Finanse publiczne 3 
obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W02, W03, 

W04, W05, 

U01, U05, K2, 

K8 

Egzamin pisemny 

Lobbing i grupy 

interesu 
2 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki 

socjologiczne, 

Filozofia, Nauki 

o komunikacji i 

mediach 

W10, W11, 

W21, U02, 

U05, U11, 

U12, K4, K6, 

K8 

Egzamin pisemny, 

Dyskusje 

Metody Badań 

Nauk Prawnych 
3 

obligatoryjn

y 

Nauki prawne, 

Nauki o polityce 

i administracji 

W01, W06, 

U09, K1 

Egzamin ustny, 

Kolokwium 



Metody badań 

społecznych i 

politologicznych 

3 
obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 

W16, U04, 

U09, K1 

Egzamin pisemny, 

Projekt, Kolokwium, 

Zadanie domowe 

Nauka o 

administracji 
4 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 

W02, W04, 

W10, U05, 

U12, K2, K8 

Egzamin ustny 

Ochrona Danych 

osobowych i 

informacji 

niejawnych 

3 
obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W02, W03, 

W04, W05, 

U01, U05, K2, 

K8 

Kolokwium 

Podstawy prawa 

cywilnego 
4 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W01, W06, 

U01, U07, K1 

Egzamin pisemny, 

Dyskusje 

Podstawy prawa 

karnego 
4 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W01, W06, 

W07, U01, 

U07, K1 

Egzamin pisemny, 

Zadania domowe, 

Dyskusje 

Postępowanie 

administracyjne 
7 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W03, W04, 

W05, W06, 

W13, U01, 

U05, K2, K8 

Egzamin pisemny, 

Referat/ 

prezentacja 



Prawo 

administracyjne 
9 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W02, W03, 

W04, W05, 

U01, U05, K2, 

K8 

Egzamin pisemny, 

Kolokwium, Zadania 

domowe 

Prawo cywilne z 

umowami w 

administracji 

5 
obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W01, W06, 

W07, U01, 

U03, U07, K1 

Egzamin pisemny, 

Kolokwium, Zadania 

domowe, Dyskusje 

Prawo karne 

skarbowe 
2 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W01, W06, 

W07, U01, 

U07, K1 

Kolokwium, Zadanie 

domowe, Dyskusje 

Prawo podatkowe 5 
obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W03, W05, 

W06, U01, K2 

Egzamin pisemny, 

Kolokwium 

Publiczne prawo 

gospodarcze 
3 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W03, W05, 

W06, U01, K1 
Kolokwium 

Psychologia i 

komunikacja w 

biznesie 

1 
obligatoryjn

y 

Nauki prawne, 

Nauki 

o komunikacji 

i mediach, Nauki 

W01, W19, 

U06, U14, K5 

Kolokwium, 

Dyskusje 



o zarządzaniu i 

jakości 

Strategie rozwoju 

ekonomiczno-

społecznego 

2 
obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 

W14, W15, 

U02, U05, K3 

Kolokwium, 

Dyskusje 

System polityczny 

RP 
3 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne, 

Nauki 

o komunikacji i 

mediach 

W09, W10, 

W18, U01, 

U12, K4, K8 

Egzamin pisemny, 

Dyskusje 

Technologie 

informacyjne 
2 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne, 

Nauki o 

zarządzaniu i 

jakości 

W07, W08, 

U12, K1, K5 

Zadania domowe, 

Zadania praktyczne, 

Kolokwium 

Władze lokalne i 

samorząd w Polsce 
4 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 

W02, W04, 

U12, K2 

Kolokwium, Referat/ 

Prezentacja, 

Dyskusje 



Współczesne 

systemy polityczne 
3 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki 

o zarządzaniu i 

jakości, Nauki 

o komunikacji i 

mediach 

W09, W10, 

W18, U07, 

U08, U14, K4, 

K5 

Referat/ 

Prezentacja, 

Dyskusje 

Zamówienia 

publiczne 
4 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W01, W05, 

W06, W07, 

U01, U07, K1 

Egzamin pisemny, 

Projekt 

Grupa 

przedmiotów 

– do wyboru 

Przedmiot 

fakultatywny 1 
2 

fakultatywn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 
różne 

Kolokwium / Referat 

/ Projekt 

Przedmiot 

fakultatywny 2 
2 

fakultatywn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 
różne 

Kolokwium / Referat 

/ Projekt 

Przedmiot 

fakultatywny 3 
2 

fakultatywn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 
różne 

Kolokwium / Referat 

/ Projekt 

Przedmiot 

fakultatywny 4 
2 

fakultatywn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 
różne 

Kolokwium / Referat 

/ Projekt 

Przedmiot 

fakultatywny 5 
2 

fakultatywn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 
różne 

Kolokwium / Referat 

/ Projekt 



Przedmiot 

fakultatywny 6 
2 

fakultatywn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 
różne 

Kolokwium / Referat 

/ Projekt 

Wykład 

ogólnouczelniany 
2 

fakultatywn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 
różne 

Kolokwium / Referat 

/ Projekt 

Wykład 

ogólnowydziałowy 
2 

fakultatywn

y 

Nauki o polityce 

i administracji 
różne 

Kolokwium / Referat 

/ Projekt 

Moduł 

przygotowania 

pracy 

dyplomowej 

Seminarium 

dyplomowe 
10 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne, 

Filozofia 

W01, W16, 

W17, U01, 

U02, U04, 

U07, U09, 

U10, K1 

Ocenę z seminarium 

stanowić będzie 

ocena formułująca z 

referatu/lub 

prezentacji i 

dyskusji oraz ocena 

podsumowująca z 

projektu – pracy 

dyplomowej. 

Grupa 

przedmiotów 

– zajęcia z 

wych. 

Fizycznego 

Wychowanie 

fizyczne 
- 

obligatoryjn

y 
- - - 



Grupa 

przedmiotów 

– lektorat z 

jęz. obcego 

Lektorat 8 
obligatoryjn

y 

Nauki 

o komunikacji 

i mediach, Nauki 

o polityce 

i administracji 

W22, U06, 

U08, U13, K4 

Zadanie domowe, 

Egzamin ustny lub 

pisemny 

Moduł praktyk 

zawodowych 

Praktyka 

zawodowa 
24 

obligatoryjn

y 

Nauki o polityce 

i administracji, 

Nauki prawne 

W04, U01, 

U02, U12, K1, 

K2 

- 

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS* 

Grupy 

przedmiotów 
Przedmioty 

LICZBA 

PUNKTÓW ECTS, 

którą student 

uzyskuje na 

zajęciach 

wymagających 

bezpośredniego 

udziału 

nauczycieli 

akademickich 

Liczba punktów ECTS, 

którą student uzyskuje 

w ramach zajęć o 

charakterze 

praktycznym, w tym 

zajęć laboratoryjnych i 

projektowych 

 

 

Liczba punktów ECTS, 

którą student musi 

uzyskać w ramach zajęć 

z zakresu nauk 

podstawowych , do 

których odnoszą się 

efekty uczenia się dla 

określonego kierunku, 

poziomu i profilu 



Moduł ogólny 

 

Analiza Danych 

Ilościowych 
1 1 1 

Analiza rynku i 

badanie opinii 

publicznej 

3 3 1 

Bezpieczeństwo i 

higiena praccy 
0 0 0 

Etyka w biznesie 1 1 0 

Integracja 

europejska 
1 0 1 

Metody i techniki 

studiowania 
2 2 1 

Ochrona 

własności 

intelektualnej 

1 0 1 

Podstawy pomocy 

przedmedycznej 
1 1 1 

Przedsiębiorczość 

i kultura pracy 
2 2 1 



Przygotowanie 

biblioteczne 
0 0 0 

Społeczeństwo 

obywatelskie i 

organizacje 

społeczne 

1 0 1 

Moduł podstawowy 

Etyka ogólna 2 0 1 

Filozofia 2 0 1 

Historia myśli 

społecznej i 

politycznej 

3 0 1 

Mechanizmy 

powstawania, 

eskalowania i 

rozwiązywania 

konfliktów 

2 3 0 

Podstawy 

zarządzania 
2 0 1 

Polityka 

gospodarcza 
2 3 2 



Polityka 

społeczna 
2 3 2 

Prawa Człowieka 2 0 1 

Procedury 

pozyskiwania 

funduszy 

unijnych 

2 2 1 

Socjologia 2 0 1 

Wprowadzenie do 

mikro i 

makroekonomii 

1 0 1 

Wstęp do nauki o 

państwie i prawie 
4 0 2 

Moduł kierunkowy 

Etyka zawodowa 

funkcjonariuszy 

służb 

państwowych 

2 3 1 

Finanse publiczne 3 3 2 



Lobbing i grupy 

interesu 
2 2 1 

Metody Badań 

Nauk Prawnych 
3 3 2 

Metody badań 

społecznych i 

politologicznych 

3 3 3 

Nauka o 

administracji 
3 0 4 

Ochrona Danych 

osobowych i 

informacji 

niejawnych 

2 3 2 

Podstawy prawa 

cywilnego 
3 4 2 

Podstawy prawa 

karnego 
3 4 2 

Postępowanie 

administracyjne 
5 7 4 



Prawo 

administracyjne 
7 9 5 

Prawo cywilne z 

umowami w 

administracji 

4 5 3 

Prawo karne 

skarbowe 
2 2 1 

Prawo podatkowe 5 5 3 

Publiczne prawo 

gospodarcze 
3 0 2 

Psychologia i 

komunikacja w 

biznesie 

1 1 0 

Strategie rozwoju 

ekonomiczno-

społecznego 

2 2 2 

System 

polityczny RP 
3 0 1 



Technologie 

informacyjne 
2 2 1 

Władze lokalne i 

samorząd w 

Polsce 

4 4 4 

Współczesne 

systemy 

polityczne 

3 3 1 

Zamówienia 

publiczne 
4 4 2 

Grupa 

przedmiotów – do 

wyboru 

Przedmiot 

fakultatywny 1 
2 2 2 

Przedmiot 

fakultatywny 2 
2 2 2 

Przedmiot 

fakultatywny 3 
2 2 2 

Przedmiot 

fakultatywny 4 
2 2 2 



Przedmiot 

fakultatywny 5 
2 2 2 

Przedmiot 

fakultatywny 6 
2 2 2 

Wykład 

ogólnouczelniany 
2 0 2 

Wykład 

ogólnowydziałow

y 

2 0 2 

Moduł 

przygotowania 

pracy dyplomowej 

Seminarium 

dyplomowe 
5 0 10 

Grupa 

przedmiotów – 

zajęcia z 

wychowania 

fizycznego 

Wychowanie 

fizyczne 
0 0 0 

Grupa 

przedmiotów – 
Lektorat 6 8 0 



lektorat z języka 

obcego 

Grupa 

przedmiotów – np. 

praktyki 

Praktyka 

zawodowa 
0 24 12 

Razem: 135 (75%) 134 (74%) 108 (60%) 

 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na 

zajęciach z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych: 

nie dotyczy 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na 

skutek wyboru grupy przedmiotów: 

32% 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej dziedziny 

(w przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej 

dziedziny): 

nauki społeczne: 96%, nauki 

humanistyczne: 4% 

Procentowy udział liczby punktów ECTS, które student 

uzyskuje realizując grupy zajęć powiązane z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym służące zdobywaniu przez 

studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 

(dotyczy profilu praktycznego)  

74% 

 



Program studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Programowo-Dydaktycznej Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w dniu 24.02.2020 r. 

             

   (Podpis Dziekana) 

* Liczba punktów ECTS uzyskiwanych – zgodnie z programem studiów - przez studenta za zaliczenie przedmiotu 

nie jest sumą kolumn: „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich”, „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych warsztatowych i projektowych”, „Liczba punktów ECTS, którą student 

musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których 

odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia”. np. przedmiot „X” - 

przewidziany w programie studiów jako laboratorium w wymiarze 30 godzin, za zaliczenie którego student uzyskuje 

2 pkt ECTS powinien zostać rozpisany : 

- w kolumnie „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich” – 1 ECTS; 

- w kolumnie „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym 

zajęć laboratoryjnych warsztatowych i projektowych” - 2 ECTS; 

- w kolumnie „Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych 

właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, 

poziomu i profilu kształcenia” – 2 ECTS. 

 



Załącznik do Uchwały nr  9/2020 Rady  

Programowo-Dydaktycznej Wydziału Nauk  

Humanistycznych i Społecznych z dnia 24 lutego 2020 r. 

 

Plan studiów 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i 

Społecznych 

Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być 

adekwatna do zawartości programu studiów a 

zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się) 

Administracja 

Poziom kształcenia (studia pierwszego, studia 

drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: (ogólnoakademicki, praktyczny) praktyczny 

Formy studiów:(studia stacjonarne, studia 

niestacjonarne) 

Stacjonarna 

Specjalność:  --- 

Liczba semestrów: sześć 

Liczba punktów ECTS: 180 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 1845 + 720 praktyk 

 



I semestr 

Kod 

przedmiotu 

 

Nazwa 

przedmiotu 

Nazwa 

modułu 

Forma 

zajęć 

Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia5 

TI Technologie 

informacyjne  

MO Ćw  30  2 Zo 

WF Wychowanie 

fizyczne  

MO Ćw 30 - Zo 

PCz Prawa człowieka MP W 30 2 Zo 

F Filozofia MP W 30 2 Zo 

WNPP Wstęp do nauki o 

państwie i prawie  

MP W 30 4 E 

PA Prawo 

administracyjne 

(część 1) 

MK Ćw 30 2 Zo 

HMSP Historia myśli 

społecznej i 

politycznej  

MP W 15 2 E 

 
5 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 



HMSP Historia myśli 

społecznej i 

politycznej  

MP Ćw 15 1 Zo 

WMM Wprowadzenie do 

mikro i 

makroekonomii  

MP W 15 1 Zo 

MPERK Mechanizmy 

powstawania, 

eskalacji i 

rozwiązywania 

konfliktów 

MP W 30 3 E 

EO Etyka ogólna MP W 15 2 Zo 

PPC Podstawy prawa 

cywilnego 

MK W 30 4 E 

PPP Podstawy pomocy 

przedmedycznej 

MO Ćw 15 1 Zo 

PB Przygotowanie 

biblioteczne 

MO   - - Z 

BHP Bezpieczeństwo i 

higiena praccy 

MO   - - Z 



MiTS Metody i techniki 

studiowania 

MO Ćw 30 2 Zo 

PS Socjologia MP W 30 2 Zo 

Razem 

  

375 30   

II semestr 

Kod 

przedmiotu 

 

Nazwa 

przedmiotu 

Nazwa 

modułu 

Forma 

zajęć 

Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia6 

OWI Ochrona własności 

intelektualnej 

MO W 15 1 Zo 

L Lektorat MO Ćw 60 3 Zo 

WF Wychowanie 

fizyczne 

MO Ćw 30 - Zo 

NA Nauka o 

administracji 

MK W 30 4 E 

PA Prawo 

administracyjne 

(część 2) 

MK W 30 4 E 

 
6 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 



PA Prawo 

administracyjne 

(część 2) 

MK Ćw 30 3 Zo 

EFSP Etyka zawodowa 

funkcjonariuszy 

służb państwowych 

MK Ćw 30 3 Zo 

PPG Publiczne prawo 

gospodarcze 

MK W 30 3 Zo 

PZ Podstawy 

zarządzania 

MP W 30 3 E 

PKB Psychologia i 

komunikacja w 

biznesie 

MK Ćw 15 1 Zo 

PCUA Prawo cywilne z 

umowami w 

administracji 

MK W 30 3 E 

PCUA Prawo cywilne z 

umowami w 

administracji 

MK Ćw 15 2 Zo 

Razem   345 30   



III semestr 

Kod 

przedmiot

u 

 

Nazwa przedmiotu Nazwa 

modułu 

Forma 

zajęć 

Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia7 

PKP Przedsiębiorczość i 

kultura pracy 

MO W 15 1 Zo 

PKP Przedsiębiorczość i 

kultura pracy 

MO Ćw 15 1 Zo 

L Lektorat MO Ćw  30 1 Zo 

POA Postępowanie 

administracyjne 

MK W 45 4 E 

POA Postępowanie 

administracyjne 

MK Ćw 30 3 Zo 

ADI Analiza Danych 

Ilościowych 

(Wykorzystanie 

programu Excel i 

MO Ćw  30 1 Zo 

 
7 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 



innych arkuszy 

kalkulacyjnych) 

WSP Współczesne 

systemy polityczne 

MK  Ćw 30 3 Zo 

SPRP System polityczny 

RP 

MK  W 30 3 E 

PG Polityka gospodarcza MP W  15 2 E 

PG Polityka gospodarcza MP Ćw 15 1 Zo 

SOOS Społeczeństwo 

obywatelskie i 

organizacje 

społeczne 

MO  W 15 1 Zo 

EB Etyka w biznesie MO  Ćw 15 1 Zo 

PZ Praktyka zawodowa MPZ  Ćw 180 8 Zo 

Razem 

  

285 + 180 

praktyk 

30  



IV SEMESTR 

Kod 

przedmiot

u 

 

Nazwa przedmiotu Nazwa 

modułu 

Forma 

zajęć 

Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia8 

L Lektorat MO Ćw  30 1 Zo 

WLSP Władze lokalne i 

samorząd w Polsce 

MK W 30 3 E 

WLSP Władze lokalne i 

samorząd w Polsce 

MK Ćw 15 1 Zo 

MBNP Metody badań nauk 

prawnych 

MK W 30 2 E 

MBNP Metody badań nauk 

prawnych 

MK Ćw 15 1 Zo 

PS Polityka społeczna MP W 15 2 E 

PS Polityka społeczna MP Ćw 15 1 Zo 

 
8 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 



MBSP Metody badań 

społecznych i 

politologicznych 

MK W 15 2 E 

MBSP Metody badań 

społecznych i 

politologicznych 

MK Ćw 15 1 Zo 

PPFU Procedury 

pozyskiwania 

funduszy unijnych 

MP  Ćw 30 2 Zo 

PF1 Przedmiot 

fakultatywny 1* 

MPDW  Ćw 30 2 Zo 

PF2 Przedmiot 

fakultatywny 2* 

MPDW  Ćw 30 2 Zo 

PZ Praktyka zawodowa MPZ  Ćw 360 10 Zo 

Razem 

  

  

  

270 

+ 

360 praktyk 

30   

  

  

V SEMESTR 



Kod 

przedmiot

u 

 

Nazwa przedmiotu Nazwa 

modułu 

Forma 

zajęć 

Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia9 

L Lektorat MO Ćw 60 3 Zo 

IE Integracja 

europejska  

MP W 15 1 Zo 

PPK Podstawy prawa 

karnego 

MK W 15 3 E 

PPK Podstawy prawa 

karnego 

MK Ćw 15 1 Zo 

PP Prawo podatkowe MK W 30 3 E  

PP Prawo podatkowe MK Ćw 30 2 Zo 

PF4 Przedmiot 

fakultatywny 3* 

MPDW Ćw 30 2 Zo 

PF5 Przedmiot 

fakultatywny 4* 

MPDW Ćw 30 2 Zo 

 
9 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 



WO2 Wykład 

ogólnouczelniany 

2*** 

MPDW W 30 2 Zo 

SD Seminarium 

dyplomowe 

MPPD S 30 5 Zo 

PZ Praktyka zawodowa MPZ Ćw 180 6 Zo 

Razem   285 30 

  

 

  + 

  180 praktyk 

VI SEMESTR 

Kod 

przedmiot

u 

 

Nazwa przedmiotu Nazwa 

modułu 

Forma 

zajęć 

Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia10 

ARBOP Analiza rynku i 

badanie opinii 

publicznej 

MO W 15 2 Zo/Zo 

 
10 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 



ARBOP Analiza rynku i 

badanie opinii 

publicznej 

MO Ćw 15 1 Zo 

ZP Zamówienia 

publiczne 

MK W 30 4 E 

SRES Strategie rozwoju 

ekonomiczno-

społecznego 

MK W 30 2 Zo 

ODOIN Ochrona danych 

osobowych i 

informacji 

niejawnych 

MK W 15 3 Zo 

LGI Lobbing i grupy 

interesu 

MK W 15 2 Zo 

FP Finanse publiczne MK W 30 3 E 

PKS Prawo karne 

skarbowe 

MK Ćw 15 2 Zo 

PF7 Przedmiot 

fakultatywny 5* 

MPDW Ćw 30 2 Zo 



PF8 Przedmiot 

fakultatywny 6* 

MPDW Ćw 30 2 Zo 

PF9 Wykład 

ogólnowydziałowy 

MPDW W 30 2 Zo 

SD Seminarium 

dyplomowe 

MPPD S 30 5 Zo 

Razem 

  

  

  

285 30   
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