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Załącznik nr 1   
do Uchwały Nr 10/21 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 20 kwietnia 2021 roku  

EFEKTY UCZENIA SIĘ  DLA KIERUNKU STUDIÓW  

ADMINISTRACJA 

 

STUDIA STACJONARNE  PIERWSZEGO STOPNIA  

PROFIL PRAKTYCZNY 
6 POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI 

Przyporządkowanie do  dyscypliny: 

Dziedzina:  nauk społecznych 

Dyscyplina*:  nauki o polityce i administracji 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

 

Efekty uczenia się dla 

kierunku  

Administracja 

Po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia na 

kierunku   

Administracja 

o profilu praktycznym 

absolwent osiąga 

następujące efekty 

uczenia się: 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

w charakterystyce 

uniwersalnej 

pierwszego 

stopnia 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia sią 

w charakterystyce 

drugiego stopnia 

 

Odniesienie 

do efektów  

uczenia się 

w obszarze 

kształcenia 

w zakresie 

kompetencji 

inżynierskich** 

WIEDZA 

K_W01 

zna i rozumie podstawowe  

pojęcia i instytucje z zakresu 

prawa administracyjnego, 

prawa cywilnego, prawa 

pracy, prawa urzędniczego, 

ubezpieczeń społecznych 

i gospodarczych, prawa 

finansowego i podatkowego, 

prawa karnego, ekonomii 

i zarządzania 

P6U_W P6S_WG – 

K_W02 

zna i rozumie typowe rodzaje 

instytucji publicznoprawnych 

i prywatnoprawnych oraz ich 

strukturę, zadania i podstawy 

prawne 

P6U_W P6S_WG – 

K_W03 

zna i rozumie wybrane rodzaje 

stosunków prawnych 

zachodzących pomiędzy 

podmiotami 

P6U_W P6S_WG – 
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publicznoprawnymi 

i prywatnoprawnymi  

K_W04 

zna i rozumie podstawową 

terminologię języka prawnego 

poszczególnych gałęzi prawa 

oraz języka prawnego 

odpowiadających im 

dyscyplinom prawnym 

P6U_W P6S_WG – 

K_W05 

zna podstawowe prawa 

i obowiązki człowieka jako 

podmiotu stosunków 

publiczno- 

i prywatnoprawnych, rozumie 

konieczność zapewnienia 

środków ochrony prawnej tych 

praw i obowiązków 

P6U_W P6S_WK – 

K_W06 

zna i rozumie metody 

badawcze oraz narzędzia 

pozyskiwania danych 

dotyczących organizacji 

i zasad funkcjonowania 

administracji publicznej, 

a także stawianych przed nią 

celów i realizowanych zadań 

P6U_W P6S_WG – 

K_W07 

zna źródła prawa, rozumie 

budowę i zasady 

konstruowania norm, zna 

reguły wykładni tych norm 

oraz zasady ich stosowania 

P6U_W P6S_WK – 

K_W08 

zna ewolucję 

historycznoprawną regulacji 

prawnych dotyczących 

administracji publicznej oraz 

rozumie przyczyny tych 

zmian, ich przebieg i skutki 

prawne 

P6U_W P6S_WG – 

K_W09 

zna i rozumie najważniejsze 

fakty z historii administracji i 

nauki o administracji a także 

dorobku myśli społecznej 

i filozoficznej 

P6U_W P6S_WK – 

K_W10 
zna i rozumie podstawowe 

pojęcia, zasady i instytucje 

z zakresu ochrony własności 

P6U_W P6S_WK – 
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przemysłowej i prawa 

autorskiego 

K_W11 

zna i rozumie ogólne zasady 

tworzenia i rozwoju różnych 

form aktywności zawodowej, 

poczynając od prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

poprzez poszukiwanie pracy 

oraz podejmowanie innych 

form działalności 

P6U_W P6S_WK – 

Specjalność: Administracja Samorządowo-Skarbowa 

K_W12 

zna i rozumie regulacje 

prawne dotyczące samorządu 

i podatków 

P6U_W P6S_WG – 

K_W13 

zna i rozumie strukturę 

samorządu terytorialnego 

i organów podatkowych 

P6U_W P6S_WG – 

K_W14 

zna i rozumie podstawowe 

pojęcia z zakresu prawa 

podatkowego, zna strukturę 

organów administracji 

skarbowej 

P6U_W P6S_WK – 

K_W15 

zna i rozumie podstawowe 

aspekty podatkowe prawa 

autorskiego 

P6U_W P6S_WK – 

Specjalność: Administracja Bezpieczeństwa Narodowego 

K_W16 

zna i rozumie regulacje 

prawne dotyczące sfery 

bezpieczeństwa publicznego 

P6U_W P6S_WG – 

K_W17 

zna strukturę organów ochrony 

prawnej, rozumie ich rolę 

i znaczenie w państwie 

P6U_W P6S_WG – 

K_W18 

zna i rozumie zasady ochrony 

jaką prawo zapewnia różnym 

podmiotom 

P6U_W P6S_WK – 

K_W19 
zna i rozumie podstawowe 

aspekty karnoprawne z 

zakresu prawa autorskiego 

P6U_W P6S_WK – 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi prawidłowo 

interpretować wybrane 
P6U_U P6S_UW – 
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zjawiska prawne 

i ekonomiczne w zakresie 

stosunków administracyjnych 

oraz odróżniać je od zjawisk 

prawnych i ekonomicznych, 

zachodzących w zakresie 

innych stosunków 

społecznych, a także z obszaru 

zarządzania 

K_U02 

potrafi wykorzystać 

podstawową wiedzę 

teoretyczną do opisu 

podstawowych pojęć, zasad 

i instytucji prawa 

administracyjnego oraz gałęzi 

z nimi powiązanych 

i praktycznie analizować 

charakterystyczne dla tych 

gałęzi procesy i zjawiska przy 

wykorzystaniu właściwych 

metod i narzędzi 

P6U_U P6S_UW – 

K_U03 

potrafi analizować przebieg 

konkretnych postępowań 

administracyjnych oraz ich 

wynik na podstawie 

obowiązujących  zasad  

i przepisów prawnych oraz 

prognozować praktyczne 

skutki postępowań 

administracyjnych i sądowo-

administracyjnych 

z wykorzystaniem 

podstawowej literatury 

i orzecznictwa 

P6U_U P6S_UW – 

K_U04 

prawidłowo stosuje przepisy 

prawne wybranych gałęzi 

prawa w celu rozwiązania 

konkretnych wątpliwości 

i problemów wyłaniających się 

na ich tle 

P6U_U P6S_UW – 

K_U05 

posiada umiejętność 

wykorzystania zdobytej 

wiedzy teoretycznej 

i praktycznej na potrzeby 

pracy w  administracji 

publicznej oraz prowadzenia 

indywidualnej działalności 

gospodarczej 

P6U_U P6S_UW – 
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K_U06 

posiada umiejętność analizy 

proponowanego rozwiązania 

konkretnych problemów 

i proponuje odpowiednie 

rozstrzygnięcia w tym 

zakresie;  posiada umiejętność 

wdrażania proponowanych 

rozwiązań poprzez wybór 

właściwego trybu i rodzaju 

postępowania 

P6U_U P6S_UW – 

K_U07 

posiada umiejętność 

rozumienia i analizowania 

zjawisk społecznych 

w zakresie stosunków 

administracyjnoprawnych 

P6U_U P6S_UW – 

K_U08 

posiada umiejętność 

przygotowania typowych pism 

procesowych, pism sądowych 

w toku postępowań a także 

innych dokumentów na 

potrzeby postępowań: 

administracyjnego, sądowo-

administracyjnego, cywilnego 

oraz postępowań 

egzekucyjnych w języku 

polskim; posiada umiejętność 

rejestracji różnych form 

działalności gospodarczej 

P6U_U P6S_UW – 

K_U09 

posiada umiejętność 

przygotowania wystąpień 

ustnych, takich jak referaty, 

odczyty, wystąpienia w 

mediach, wystąpienia 

okolicznościowe z użyciem 

specjalistycznej terminologii 

P6U_U P6S_UK – 

K_U10 

ma umiejętności językowe 

właściwe dla kierunku 

administracja, zgodne 

z wymaganiami określonymi 

dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

P6U_U P6S_UK – 

K_U11 

posiada umiejętność 

planowania i organizowania 

pracy indywidualnej, jak 

i zespołowej przy realizacji 

zadań i projektów 

P6U_U P6S_UO – 
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K_U12 

posiada umiejętność 

współpracy z innymi osobami 

przy realizacji zadań typowych 

dla organów administracji 

publicznej 

P6U_U P6S_UO 
– 

K_U13 

posiada umiejętność 

samodzielnego planowania 

i potrafi realizować 

pogłębianie kompetencji 

zawodowych przez całe życie 

P6U_U P6S_UU – 

Specjalność: Administracja Samorządowo-Skarbowa 

K_U14 

potrafi prawidłowo 

interpretować: przepisy 

dotyczące działalności 

jednostek samorządu 

terytorialnego i przepisy 

podatkowe 

P6U_U P6S_UW – 

K_U15 

potrafi przygotować projekt 

uchwały samorządowej 

w zakresie podatków i opłat 

lokalnych współdziałając 

w grupie lub samodzielnie 

P6U_U P6S_UO – 

K_U16 

potrafi prognozować 

praktyczne skutki 

wprowadzenia 

samorządowych stawek 

podatkowych niższych niż 

ustawowe 

P6U_U P6S_UW – 

Specjalność: Administracja bezpieczeństwa narodowego 

K_U17 

potrafi prawidłowo 

interpretować przepisy prawa 

karnego sensu largo, karnego 

skarbowego i wykroczeń 

P6U_U P6S_UW – 

K_U18 

potrafi wykorzystać wiedzę 

teoretyczną do postępowania 

zgodnego z przepisami 

P6U_U P6S_UW  – 

K_U19 

potrafi prognozować 

praktyczne skutki naruszenia 

przepisów prawa karnego, 

karnego skarbowego i prawa 

wykroczeń a także procedury 

karnej współdziałając w grupie 

lub indywidualnie 

P6U_U P6S_UO – 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

krytycznie ocenia stan swojej 

wiedzy i jest gotów do stałego 

jej poszerzania i aktualizacji, 

mając świadomość częstych 

zmian regulacji prawnych 

P6U_K P6S_KK – 

K_K02 

jest gotów do pełnienia 

różnych ról zawodowych m.in. 

funkcji koordynatora, 

przewodniczącego, 

sprawozdawcy, członka 

zespołu 

P6U_K P6S_KR – 

K_K03 

jest gotów do  optymalizacji 

wykorzystania narzędzi i czasu 

na potrzeby realizowanego 

zadania 

P6U_K P6S_KR – 

K_K04 

jest gotów działać 

profesjonalnie i przestrzegać 

zasad etyki zawodowej, dbać 

o dorobek i tradycje związane 

z wykonywaniem zawodu 

P6U_K P6S_KR – 

K_K05 

jest gotów przygotowywać lub 

współorganizować projekty 

społeczne i przekonująco je 

uzasadnić oraz pracować 

indywidualnie i w grupie nad 

projektami związanymi 

z działalnością gospodarczą 

P6U_K P6S_KO – 

K_K06 

jest gotów wzbogacać wiedzę 

i doskonalić kompetencje 

i umiejętności  poprzez 

odbywanie staży i praktyk 

zawodowych 

P6U_K P6S_KK – 

K_K07 

jest gotowy działać i myśleć 

w sposób przedsiębiorczy oraz 

podejmować uzasadnione 

ekonomicznie i zgodne 

z prawem decyzje 

P6U_K P6S_KO – 

Specjalność: Administracja Samorządowo-Skarbowa 

K_K08 

jest gotów do ciągłego 

doskonalenia swojej wiedzy 

i umiejętności w zakresie 

problematyki samorządowej 

i podatkowej 

P6U_K P6S_KK – 
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K_K09 

jest gotów do rozwiązywania  

problemów podatkowych 

i samorządowych 

P6U_K P6S_KK – 

K_K10 

postrzega swoje obowiązki 

zawodowe przez pryzmat 

interesu publicznego 

P6U_K P6S_KO – 

Specjalność: Administracja Bezpieczeństwa Narodowego 

K_K11 

jest gotów do ciągłego 

doskonalenia swojej wiedzy 

i umiejętności w zakresie 

problematyki bezpieczeństwa 

narodowego 

P6U_K P6S_KK – 

K_K12 

jest gotów do rozwiązywania  

problemów związanych 

z zagrożeniami dla 

bezpieczeństwa narodowego 

P6U_K P6S_KK – 

K_K13 

postrzega swoje obowiązki 

zawodowe w kontekście 

służby na rzecz 

bezpieczeństwa narodowego 

P6U_K P6S_KO – 

Legenda: 

* – jeśli kierunek przyporządkowany jest do więcej niż  jednej dyscypliny należy wymienić wszystkie  

**  –  dot. kierunków inżynierskich 
 

Objaśnienia oznaczeń dla  efektów uczenia się  

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
P6/7 – poziom PRK  

S – kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego 
W (po podkreślniku) – wiedza (G – zakres i głębia; K – kontekst) 
U (po podkreślniku):  umiejętności (W – wykorzystanie wiedzy; K – komunikowanie się; O – organizacja pracy; 

U – uczenie się) 
K (po podkreślniku): kompetencje społeczne (K – krytyczne podejście; O – odpowiedzialność; R – rola 

zawodowa) 

Przykładowy zapis:  

K_W01  – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie wiedzy o numerze 1 

P6U_W  – efekt kształcenia w odniesieniu do charakterystyki uniwersalnej (pierwszego stopnia) w ramach 

wiedzy 

P6S_WK  – poziom 6 PRK, kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst 


