
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 semestry 

 
Studia są adresowane do pracowników urzędów administracji publicznej różnego szczebla 
i wszystkich służb publicznych, osób na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzających wzbogacić 
dotychczasową wiedzę zawodową, a także osób zamierzających ubiegać się o pracę na różnych 
stanowiskach w instytucjach administracji publicznej.  
Program kształcenia został ukierunkowany na umożliwienie absolwentom wyższych uczelni nabycie 
niezbędnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce 
w świetle uwarunkowań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.  
Absolwenci studiów są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do 
zaangażowanego uczestnictwa w lokalnym życiu gospodarczym, społecznym i politycznym. Mogą 
uzyskać zatrudnienie w organizacjach non profit, w firmach działających na rynku zamówień 
publicznych, w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, samorządowych jednostkach 
organizacyjnych, starostwach powiatowych i jednostkach organizacyjnych urzędów gmin.  
 

PLAN STUDIÓW 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 

Godziny zajęć 
punkty 
ECTS 

Razem 
w tym 

w. ćw. 

1 Socjologiczne koncepcje administrowania 10 - 10 1 

2 Zarządzanie mieniem publicznym 10 10 - 1 

3 Socjologia organizacji 20 10 10 2 

4 Administracja państwowa i samorządowa 20 10 10 2 

5 
Społeczno–ekonomiczne warunki funkcjonowania 
sektora publicznego 20 10 10 2 

6 Integracja europejska – prawo i instytucje europejskie 10 10 - 1 

7 Współpraca zagraniczna samorządów 20 - 20 2 

8 Podstawy prawa administracyjnego 20 20 - 1 

9 Zarządzanie i organizowanie kapitału społecznego 20 - 20 3 

10 socjologia społeczności lokalnych i regionalnych 10 10 - 2 

11 Postępowanie administracyjne 20 - 20 2 

12 Dokumenty urzędowe 20 - 20 2 

13 Seminarium dyplomowe 20 - 20 5 

łącznie 220 80 140 26 

14 Praktyka 60 4 
 

WYMAGANE DOKUMENTY   

 
 podanie o przyjęcie na studia 
 dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu) 
 dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu) 
 dwa aktualne, podpisane zdjęcia  

format zgodny z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 
 potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł  

Bank Pekao S.A. numer rachunku:  41 1240 5598 1111 0000 5034 6507 
 

Dokumenty należy składać w WSIiE TWP Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 
11-400 Kętrzyn, ul. Asnyka 10, pokój 16 lub 114  
tel. 89 752 37 53 wew.32 lub 40, kom. 519 062 016 oraz 533 456 255 

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO w zł /możliwość opłaty w ratach/ 
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2400 2100 
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Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn ul. Asnyka 10 
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