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Załącznik nr 2   
do Uchwały Nr 10/21 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 20 kwietnia 2021 roku  

PUZ we Włocławku 

Instytut Nauk Społecznych i Technicznych 

Zakład Administracji  

OPIS PROCESU PROWADZĄCEGO DO UZYSKANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA 

CYKL KSZTAŁCENIA:  2021/2022-2023/2024 

SPECJALNOŚCI (SPECJALIZACJE): 

1) Administracja samorządowo-skarbowa 

2) Administracja bezpieczeństwa narodowego 

 

1. Kierunek Administracja należy do dziedziny: nauk społecznych, dyscyplina: nauki o 

polityce i administracji.  

2. Kierunek jest realizowany w ramach Zakładu Administracji, który wchodzi w skład 

Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych, we współpracy ze Studium Języków Obcych 

i SWFiS. 

3. Kierunek Administracja realizowany jest w ramach studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia. 

4. Studia trwają 3 lata, 6semestrów. W celu uzyskania tytułu zawodowego licencjata student 

powinien zdobyć 191 punktów ECTS: 

1) 30 punktów ECTS w I semestrze, 

2) 34 punkty ECTS w II semestrze, 

3) 30 punktów ECTS w III semestrze, 

4) 37 punktów ECTS w IV semestrze, 

5) 30 punktów ECTS w V semestrze, 

6) 30 punktów ECTS w VI semestrze. 

5. W procesie definiowania efektów uczenia się oraz w procesie przygotowania programu 

studiów uwzględniono opinie interesariuszy (głównie pracodawców i studentów) jak 

również doświadczenia i wzorce międzynarodowe np. wnioski z analizy zgodności 
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efektów uczenia się  z potrzebami rynku; monitoring karier zawodowych absolwentów. 

Zakład Administracji systematycznie organizuje spotkania z interesariuszami 

zewnętrznymi. Interesariusze obszernie wypowiadają się na temat programu studiów. 

Opinie interesariuszy zewnętrznych w obszarze programu studiów zostały uzyskane na 

podstawie przeprowadzonych rozmów oraz podczas spotkań Rady Ekspertów. Aktualny 

program powstał na bazie programu dla cyklu kształcenia 2020/2021 – 2022/2023 po:  

1) analizie stanowisk i wniosków interesariuszy zewnętrznych, 

2) analizie stanowisk i wniosków studentów kierunku Administracja, 

3) analizie propozycji nauczycieli Zakładu Administracji. 

6. Odniesienie do misji i strategii Uczelni  

Uchwała Nr 43/20 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 16 

grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju Państwowej Uczelnia 

Zawodowej we Włocławku na lata 2021–2024” określa m.in. misję Uczelni. Realizacja 

kierunku administracja wpisuje się w misję Uczelni i strategię jej rozwoju. Na kierunku 

administracja kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów 

edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców (teoretyków i praktyków) w celu 

kształtowania nowoczesnego człowieka otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego 

na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i 

zawodowych. Program studiów dużą wagę przywiązuje do opinii i uwag przedstawicieli 

pracodawców z regionu (interesariuszy zewnętrznych), którzy również angażują się w 

realizację programu studiów. Kierunek administracja przygotowuje młodego człowieka 

do aktywnego, świadomego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim – w tym celu 

program studiów jest uzupełniany o aktywność koła naukowego i uczestnictwo 

studentów w różnorakich konkursach, mających na celu pogłębianie ich wiedzy oraz 

rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych. 

7. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z Ramowym systemem weryfikacji 

efektów uczenia się, stanowiącym  Załącznik nr 6. do Wytycznych do tworzenia 

programu studiów.  

8. Sylwetka absolwenta  

Absolwent kierunku administracja posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą 

z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji. Posiada 

podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i socjologii. Posiada umiejętności wykorzystania 

wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest 
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 przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej. 

Absolwent kierunku administracja jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia 

i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie rozpocząć i prowadzić 

działalność gospodarczą. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego 

stopnia oraz studiów podyplomowych. Realizując jedną z dwóch specjalności posiada 

dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne: 

1) Absolwent specjalności – administracja samorządowo-skarbowa to osoba, która jest 

przygotowana do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji. 

Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, szczególnie z zakresu 

prawa, ekonomii, socjologii. Ponadto absolwent tej specjalności, dzięki realizacji 

przedmiotów specjalistycznych, posiada dodatkową wiedzę, która pozwoli mu być 

zaliczonym w poczet kadry urzędniczej szczególnie pożądanej w urzędach gmin, 

starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, samorządowych 

jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, urzędach 

skarbowych, urzędach celno-skarbowych, izbach administracji skarbowej. 

Absolwent tej specjalności swoją wiedzę będzie mógł wykorzystać także jako 

urzędnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb 

Obrachunkowych czy jako pracownik jednostek organizacyjnych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Absolwent będzie potrafił z powodzeniem wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności 

i kompetencje w sektorze niepublicznym – zwłaszcza w podmiotach takich jak biura 

rachunkowe, ale również w komórkach finansowych (podatkowych) 

przedsiębiorców. Będzie także przygotowany do założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

2) Absolwent specjalności – administracja bezpieczeństwa narodowego to osoba, która 

jest przygotowana do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji, 

a zwłaszcza w organach stojących na straży bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, szczególnie z 

zakresu prawa, ekonomii, socjologii. Ponadto absolwent tej specjalności, dzięki 

realizacji przedmiotów specjalistycznych, posiada dodatkową wiedzę, która 

pozwoli mu być zaliczonym w poczet kadry urzędniczej szczególnie pożądanej 

w sądach, prokuraturze, a także na pełnienie służby w organach, których zadaniem 

jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego (w szczególności Policja, Straż 

Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa 
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Wewnętrznego, Państwowa Straż Pożarna). Absolwent tej specjalności swoją 

wiedzę będzie mógł wykorzystać także jako urzędnik referatów zajmujących się 

ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych, urzędach wojewódzkich. Absolwent tej specjalności jest także 

przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku administracja, 

gdzie będzie mógł pogłębić swoją wiedzę w zakresie tych dyscyplin, które były 

objęte programem studiów na poziomie licencjatu, w szczególności w zakresie 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

9. Absolwent kierunku Administracja uzyskuje poziom biegłości językowej B2 Europej-

skiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

10. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

11. Liczba punktów ECTS, która jest przypisana do zajęć o charakterze praktycznym wynosi 

115  punktów ECTS, co stanowi 60% wszystkich punktów ECTS. 

12. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, realizując moduły kształ-

cenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów 

wynosi: 12 punktów ECTS (w tym co najmniej 5 punktów ECTS w ramach zajęć z 

dziedzin nauk humanistycznych i nauk społecznych). 

a) Lektorat języka obcego:    7 punktów ECTS 

b) Ochrona własności intelektualnej:  1 punktów ECTS 

c) Technologia informacyjna:   2 punktów ECTS 

d) Skuteczne komunikowanie:   1 punktów ECTS 

e) Zarządzanie karierą zawodową:   1 punktów ECTS 

13. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach przedmiotów podlegających 

wyborowi - 104  punkty ECTS, co stanowi 54%  łącznej liczby punktów ECTS. 

Przedmioty podlegające wyborowi to: 

1) przedmioty specjalnościowe (39 punktów ECTS), 

2) seminarium dyplomowe (12 punktów ECTS), 

3) moduł „Przedmioty do wyboru” (4 punkty ECTS), 

4) przedmioty do wyboru w module kształcenia ogólnego (2 punkty ECTS), 

5) lektorat języka obcego (7 punktów ECTS), 

6) praktyki zawodowe (40 punktów ECTS). 
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14. Program studiów na kierunku administracja przyporządkowany jest tylko do jednej 

dziedziny: dziedzina nauk społecznych  i jednej dyscypliny naukowej: nauki o polityce i 

administracji. 

15. Opis metod kształcenia 

Na kierunku administracja stosowane są różnorodne metody kształcenia (zarówno 

w formie tradycyjnej jak i e-learningowej): wykłady (informacyjne, z elementami 

konwersatorium, z prezentacjami multimedialnymi), zajęcia problemowe, zajęcia 

projektowe, zajęcia ćwiczeniowe (ze szczególnym naciskiem na rozwiązywanie 

kazusów), laboratoria, seminaria. Stosunkowo nową formą są warsztaty – realizowane 

w niewielkich grupach. Dużą wagę przywiązuje się do rozwijania i doskonalenia metody 

e-learningowej, która doskonale się sprawdza nie tylko w przypadku studentów 

pracujących zawodowo. W dalszym ciągu jednak wszystkie zaliczenia i egzaminy 

odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych PUZ, pod bezpośrednim nadzorem 

wykładowcy. 

16. W zakresie wymagań, jakie stawiane są pracom dyplomowym, stosuje się postanowienia 

odpowiednich regulacji dotyczących zarządzania jakością kształcenia. 

17. Informacja o praktykach 

Praktyki zawodowe – ich celem jest umożliwienie wykorzystania przez studentów 

nabytej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w praktyce świadczonej u 

konkretnego podmiotu (organach administracji publicznej, sądach i prokuraturze, innych 

podmiotach). Wskazana forma kształcenia, niezwykle istotna dla kierunków 

realizujących profil praktyczny, do których zalicza się administracja w PUZ we 

Włocławku z roku na rok ulega zmianom. Celem jest maksymalizowanie korzyści, 

płynących z praktyk, dla studentów. Modyfikacje w tym zakresie wynikają ze zmian w 

przepisach. Na tej podstawie dla cyklu kształcenia 2021/2022–2023/2024 przewiduje się 

praktyki realizowane w dwóch formach: 

1) praktyka tradycyjna, realizowana w wymiarze 475 godzin (w tym 20 godzin 

przeznaczonych na prowadzenie dokumentacji i przygotowanie się do praktyki) na I 

roku studiów (II sem.) – 19 punktów ECTS i  475 godzin (w tym 20 godzin 

przeznaczonych na prowadzenie dokumentacji i przygotowanie się do praktyki) na 

II roku studiów (IV sem.) – 19 punktów ECTS; zwiększenie wymiaru praktyk 

zawodowych podkreśla praktyczny profil kształcenia na kierunku administracja; 

łącznie praktyki tradycyjne realizowane będą w wymiarze 950 godzin.  



6 

 

2) praktyka open space – pod kierunkiem doświadczonych praktyków – 25 godzin 

(1 punkt ECTS) na III semestrze studiów i 25 godzin (1 punkt ECTS) na V semestrze 

studiów; 25 godzin realizowanych jest podczas kilku dni praktyk, w grupach 

liczących maksymalnie 10 studentów, którzy wcielają się w różne role w środowisku 

pracy, określone przez prowadzącego. 

Cele praktyki, organizacja praktyk, obowiązki organizatorów oraz uczestników 

praktyki i zasady zaliczenia praktyki oraz zwalniania z obowiązku odbycia praktyki 

zawodowej  zawarte są w Regulaminie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży. 

Za zrealizowane praktyki student otrzymuje 19 punktów ECTS przypisanych do 

II semestru studiów i 19 punktów ECTS przypisanych do IV roku studiów. Praktyka 

open space (w symulowanych warunkach biurowych) – zaliczenie przez opiekuna 

praktyk na podstawie pisemnej informacji od prowadzącego, który potwierdza obecność 

studenta na tej formie praktyk i jego aktywny udział – 1 punkt ECTS przypisany do II 

semestru studiów i 1 punkt ECTS przypisany do V semestru. Szczegółowa 

dokumentacja, a także informacje na temat zasad odbywania  praktyk  zawodowych, 

zajęć praktycznych i staży znajdują się na uczelnianej stronie internetowej. Nadzór nad 

aktualnością danych sprawuje pracownik Działu Nauczania odpowiedzialny za praktyki 

zawodowe. 

18. W roku akademickim 2021/2022 na kierunku Administracja planowane jest przyjęcie 75 

studentów studiów  stacjonarnych. 

19. Kierunek Administracja jest realizowany w PUZ w ramach profilu praktycznego. Kadra 

dydaktyczna legitymuje się doświadczeniem zawodowym, praktycznym, zdobytym poza 

uczelnią wyższą. 

20. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w pro-

gramie studiów są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności 

zawodowej i w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych 

czynności praktycznych przez studentów. 


