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Zbiór efektów kierunkowych

Kierunek: Administracja
Profil: Ogólnoakademicki
Stopień: II

Wiedza
K_W01 Ma poszerzoną wiedzę o statusie nauki administracji na tle innych nauk społecznych. Zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody

badań stosowanych w nauce administracji i naukach społecznych.
K_W02 Ma wiedzę o rozwoju administracji a także doktryn politycznych i prawnych w zakresie działania administracji.
K_W03 Posiada interdyscyplinarną wiedzę, niezbędną dla rozumienia funkcjonowania administracji. Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi i aktywności

społecznych poddawanych regulacji prawnej oraz o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesu administrowania.
K_W04 Zna i rozumie podstawowe funkcje prawa. Zna mechanizmy determinujące kształt prawa. Zna metody tworzenia oraz interpretacji aktów prawnych.

Zna wybrane modele stosowania prawa
K_W05 Posiada wiedzę na temat podstaw ustrojowych państwa, jego strukturach i zasadach funkcjonowania.
K_W06 Posiada wiedzę na temat wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego.
K_W07 Posiada wiedzę na temat wybranych gałęzi prawa istotnych w działaniu administracji.
K_W08 Zna i rozumie podstawowe proceduralne aspekty stosowania prawa. Definiuje pojęcia z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-

administracyjnego.
K_W09 Zna i rozumie najważniejsze teorie organizacji i zarządzania. Posiada wiedzę w obrębie wybranych dyscyplin w zakresie zarządzania i ekonomii.
K_W10 Zna i rozumie pojęcia z zakresu działalności gospodarczej w sferze publicznoprawnej i prywatnoprawnej.
K_W11 Posiada 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_W12 Zna i rozumie etyczno - zawodowe obowiązki pracowników administracji.
K_W13 Zna zasady i środki ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
K_W14 Ma wiedzę na temat form i sposobów rozwoju zawodowego, zna zasady podejmowania działalności gospodarczej.
K_W15 Rozumie znaczenie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Zna metody pozyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla działania administracji.

Wskazuje i objaśnia podstawy technik informatycznych wspomagających działanie organów administracji.
Umiejętności

K_U01 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauki administracji oraz innych wybranych nauk społecznych w prawidłowej inter-
pretacji i właściwej analizie zjawisk prawnych, politycznych oraz ekonomicznych oraz wzajemnych relacji między nimi;

K_U02 Posiada umiejętność analizy problemów związanych z działaniem administracji i samodzielnego proponowania ich rozstrzygnięć oraz walidacji przyję-
tych procedur i argumentacji;

K_U03 Posiada umiejętność tworzenia projektów aktów normatywnych, wraz z ich uzasadniem praktycznym, ideologicznym, socjologicznym i historycznym,
potrafi wskazać konsekwencje projektownego aktu,

K_U04 Samodzielnie dokonuje kwalifikacji materialno i proceduralno prawnej różnych stanów faktycznych charakterystycznych dla sfery funkcjonowania
administracji,

K_U05 Umie dokonywać wykładni i stosować w praktyce przepisy różnych gałęzi prawa;
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K_U06 Potrafi wykorzystywać założenia organizacji i zarządzania. Potrafi odnieść wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania do sfery funkcjonowania admi-
nistracji.

K_U07 Potrafi posługiwać się wiedzą o publicznoprawnych i prywatnoprawnych aspektach działalności gospodarczej oraz mechanizmach ekonomicznych
mających wpływ na rozwój gospodarki m.in. w sferze funkcjonowania administracji;

K_U08 Posiada umiejętność sprawnego poruszania się w zakresie podstawowych instytucji prawa UE oraz podstaw prawa międzynarodowego publicznego w
szczególności właściwych dla sfery funkcjonowania administracji;

K_U09 Posiada umiejętność interpretacji i właściwego wykorzystania zasad etyki oraz prawa własności intelektualnej w szczególności dla analizowania i
rozstrzygania problemów zawodowych, a także dylematów związanych z zasadami korzystania z wytworów cudzej działalności;

K_U10 Potrafi samodzielnie przygotować różne prace pisemne oraz formułować wypowiedzi ustne w języku polskim oraz języku obcym w zakresie zagadnień
związanych ze sferą nauki administracji i nauk prawnych, a także nauk ekonomicznych;

K_U11 Potrafi z wykorzystaniem standardowych metod i narządzi gromadzić i analizować dane niezbędne do podejmowania decyzji związanych za admini-
stracją.

K_U12 Potrafi korzystać z umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz logicznej argumentacji.
K_U13 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
K_U14 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, potrafi samodzielnie, a zarazem

krytycznie interdyscyplinarnie pogłębiać i uzupełniać uzyskaną wiedzę i nabyte umiejętności, a także inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób;

K_K02 Jest zdolny do samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych, etycznych i ekonomicznych związanych z administracją, potrafi
prawidłowo ustalać preferencje dla wykonywania postawionych przez siebie bądź innych aktualnych i przyszłych zadań zawodowych i społecznych;

K_K03 Jest zdolny do zorganizowanej pracy w zespole i do przyjmowania w niej różnych ról.
K_K04 Ma świadomość istotności komunikacji interpersonalnej. Jest zdolny do argumentowania i logicznego dowodzenia swoich stanowisk.
K_K05 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów.
K_K06 Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów jednocześnie potrafiąc

przewidywać wielokierunkowe, a zarazem wieloaspektowe skutki społeczne swojej działalności;
K_K07 Potrafi zaprojektować ścieżkę swojego rozwoju naukowego lub/i zawodowego.

Strona 2/2


