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Zbiór efektów kierunkowych

Kierunek: Administracja
Profil: Ogólnoakademicki
Stopień: I

Wiedza
K_W01 Zna i rozumie status nauki administracji na tle innych nauk społecznych. Posiada podstawową wiedzę na temat wybranych nauk społecznych, w

szczególności nauki socjologii.
K_W02 Posiada w podstawowym zakresie interdyscyplinarną wiedzę, niezbędną dla rozumienia funkcjonowania administracji.
K_W03 Definiuje podstawowe pojęcia nauki administracji. Zna modele administracji publicznej i rozumie podstawowe funkcje administracji. Posiada podsta-

wową wiedzę na temat historii administracji.
K_W04 Definiuje podstawowe pojęcia prawoznawstwa. Zna i rozumie podstawowe funkcje prawa. Zna podstawowe mechanizmy polityczne determinujące

kształt prawa. Zna metody tworzenia oraz interpretacji aktów prawnych.
K_W05 Posiada wiedzę na temat podstaw ustrojowych państwa. Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego. Zna i rozumie pojęcie wolności

i praw człowieka i obywatela oraz pojęcie obowiązków obywatelskich.
K_W06 Posiada podstawową wiedzę na temat materialnego prawa administracyjnego. Definiuje pojęcie prawa administracyjnego. Zna i rozumie podstawowe

podziały prawa administracyjnego. Ma uporządkowaną znajomość źródeł prawa administracyjnego.
K_W07 Posiada podstawową wiedzę na temat materialnego prawa cywilnego i powiązanych zagadnień ze sfery prawa prywatnego. Zna podstawowe źródła

prawa cywilnego.
K_W08 Zna i rozumie podstawowe proceduralne aspekty stosowania prawa. Definiuje najważniejsze pojęcia z zakresu postępowania administracyjnego. Zna i

rozumie zasady ogólne procedury administracyjnej. Zna i rozumie zasady ogólne procedury cywilnej oraz procedury karnej.
K_W09 Zna i rozumie najważniejsze teorie organizacji i zarządzania. Zna i rozumie podstawowe metody logicznego rozumowania i argumentowania.
K_W10 Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauki ekonomii. Definiuje pojęcia podstawowe nauki ekonomii w kontekście makro – i mikroekonomicznym.
K_W11 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu działalności gospodarczej w sferze publicznoprawnej i prywatnoprawnej.
K_W12 Posiada podstawową wiedzę na temat struktur administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, ich władz i organów. Posiada wiedzę na temat

podstawowych cech prawa samorządowego w kontekście europejskim.
K_W13 Zna i rozumie podstawowe pojęcia prawa pracy. Zna zasady prawa pracy oraz źródła prawa pracy. Posiada wiedzę na temat podstawowych zagadnień

prawa urzędniczego.
K_W14 Posiada podstawową wiedzę na temat prawa finansowego. Zna i rozumie pojęcie prawa budżetowego. Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa podat-

kowego. Zna i rozumie pojęcie rachunkowości.
K_W15 Definiuje podstawowe pojęcia prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Zna i rozumie pojecie prawa wykroczeń. Ma wiedzę na temat źródeł

polskiego prawa karnego, karnego skarbowego i prawa wykroczeń.
K_W16 Posiada podstawową wiedzę na temat europejskiego i międzynarodowego kontekstu funkcjonowania administracji publicznej. Zna i rozumie podstawy

prawa Unii Europejskiej. Posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień prawa międzynarodowego publicznego.
K_W17 Zna i rozumie etyczno - zawodowe obowiązki pracowników administracji rządowej i samorządowej. Posiada wiedzę na temat głównych problemów

etyczno – zawodowych pracowników służby cywilnej.
K_W18 Zna podstawowe zasady i środki ochrony prawa własności intelektualnej. Posiada wiedzę na temat możliwości legalnego korzystania z chronionych

dóbr.
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K_W19 Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
K_W20 Zna najważniejsze techniki pracy biurowej. Posiada wiedzę na temat usług dostępnych w sieciach informatycznych.
K_W21 Rozumie znaczenie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Zna podstawowe metody pozyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla działania

administracji.
Umiejętności

K_U01 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauki administracji oraz innych wybranych nauk społecznych w interpretacji i analizie
najważniejszych zjawisk prawnych, politycznych oraz ekonomicznych.

K_U02 Potrafi analizować problemy związane z działaniem administracji i rozstrzygać występujące dylematy.
K_U03 Potrafi interpretować teksty aktów nortmatywnych. Potrafi w podstawowym akresie analizować orzeczenia sądów i trybunałów. Porafi przygotować

projekt prostego aktu normatywnego.
K_U04 Potrafi korzystać ze źródeł prawa administracyjnego materialnego. Posiada umiejętność rozumienia części ogólnej i szczegółowej prawa administracyj-

nego. Potrafi zastosować w praktyce siatkę pojęciową prawa administracyjnego.
K_U05 Potrafi zastosować podstawowe procedury w działaniu administracji. Potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa procesowego admini-

stracyjnego, procesowego cywilnego, procesowego karnego.
K_U06 Potrafi wyjaśnić podstawowe założenia organizacji i zarządzania. Potrafi odnieść wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania do funkcjonowania admi-

nistracji.
K_U07 Potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ekonomiczne mające wpływ na rozwój gospodarki. Potrafi analizować podstawowe zasady funkcjonowania

gospodarki.
K_U08 Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie wiedzą o publicznoprawnych i prywatnoprawnych aspektach działalności gospodarczej.
K_U09 Potrafi zastosować podstawowe pojęcia cywilnoprawne w praktyce prawa prywatnego i publicznego. Potrafi dokonywać podstawowych czynności

prawnych.
K_U10 Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie pojęciami z zakresu prawa samorządu terytorialnego. Potrafi stosować w podstawowym zakresie

przepisy prawa samorządowego.
K_U11 Potrafi dokonywać w podstawowym zakresie analiz systemu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Potrafi stosować w podstawowym zakresie przepisy

prawa pracy.
K_U12 Potrafi analizować w podstawowym zakresie procesy zachodzące w gospodarce finansowej. Potrafi odnieść do praktyki najważniejsze pojęcia prawa

finansowego.
K_U13 Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie pojęciami z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego. Potrafi posługiwać się w podsta-

wowym zakresie pojęciami z zakresu prawa wykroczeń. Potrafi odnieść do praktyki najważniejsze pojęcia ww. gałęzi prawa.
K_U14 Posiada umiejętność rozumienia podstawowych instytucji prawa UE. Posiada umiejętność rozumienia podstaw prawa międzynarodowego publicznego.
K_U15 Posiada umiejętność interpretacji podstawowych zasad etyki służby cywilnej. Potrafi samodzielnie odnieść do praktyki regulacje kodeksów etyczno –

zawodowych.
K_U16 Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie pojęciami z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do roz-

strzygania typowych dylematów związanych z dozwolonym korzystaniem z utworów.
K_U17 Potrafi samodzielnie przygotować proste prace pisemne oraz formułować wypowiedzi ustne w języku polskim w zakresie zagadnień związanych z

kierunkiem Administracja.
K_U18 Potrafi z wykorzystaniem standardowych metod i narządzi gromadzić i analizować dane niezbędne do podejmowania decyzji związanych za admini-

stracją.

Strona 2/3



Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego A

K_U19 Potrafi korzystać z podstawowych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz logicznej argumentacji.
K_U20 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
K_U21 Potrafi zorganizować pracę biurową. Posiada umiejętność korzystania z metod i narzędzi komunikacji na odległość i pozyskiwania informacji.

Kompetencje społeczne
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego dokształcania się i rozwoju osobistego.
K_K02 Ma świadomość roli administracji i prawa w organizacji państwa i społeczeństwa.
K_K03 Jest zdolny do samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych, etycznych i ekonomicznych związanych z administracją.
K_K04 Jest zdolny do zorganizowanej pracy w zespole i do przyjmowania w niej różnych ról.
K_K05 Ma świadomość ważności komunikacji interpersonalnej. Jest zdolny do argumentowania i logicznego dowodzenia swoich racji.
K_K06 Jest zdolny do określenia priorytetów oraz do samodzielnego planowania i organizowania swoich działań.
K_K07 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów.
K_K08 Uczestniczy w przygotowaniu prostych projektów społecznych, z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów.
K_K09 Potrafi zaprojektować ścieżkę swojego rozwoju naukowego lub zawodowego.
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