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administracja

Tryby studiów

I stopnia stacjonarne - licencjackie, 
II stopnia stacjonarne – uzupełniające magisterskie, 
III stopnia - doktoranckie. 

Specjalizacje
Studenci kierunku „administracja” mogą kształcić się 

w trzech specjalnościach:

administracja europejska, 
administracja finansowo-gospodarcza, 
administracja publiczna. 

Charakterystyka kierunku 

Program studiów na kierunku „administracja” wpisuje 

się w realizację misji KUL, czyli „służby Bogu i Ojczyźnie”. 

Czyni to poprzez promowanie wartości podstawowych 

dla jednostki i ogółu społeczeństwa, niezbędnych w służ-

bie w strukturach administracji publicznej. W pracy dy-

daktycznej pracownicy skupiają się nie tylko na przeka-

zaniu studentom rzetelnej wiedzy w zakresie przepisów 

prawa, ale przede wszystkim akcentują, że wszelkie pra-

wo ma służyć człowiekowi, który jest racją stanowienia 

prawa.

Realizowany program zajęć umożliwia zdobycie 

wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa, a zwłaszcza po-

znanie zasad organizacji i funkcjonowania administracji 

publicznej. Stale rozszerzana oferta dydaktyczna (tak-

że wykłady w językach obcych) jest ukierunkowana na 

zmiany zachodzące w różnych działach gospodarki i ad-

ministracji oraz propagowanie w kształceniu problema-

tyki europejskiej. Partnerskie relacje pomiędzy pracow-
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nikami naukowo-dydaktycznymi Instytutu a studentami 

sprzyjają kształtowaniu właściwych postaw moralnych 

i rozwijaniu w sposób twórczy zainteresowań nauko-

wych.

Studenci w ramach studiów odbywają praktykę za-

wodową w wojewódzkich sądach administracyjnych, 

urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, 

urzędach miast, urzędach skarbowych, urzędach celnych 

i przedsiębiorstwach prywatnych. Mogą również odbyć 

praktykę za granicą w krajach uczestniczących w pro-

gramie „Uczenie się przez całe życie” (27 krajów UE oraz 

Norwegia, Islandia, Lichtenstein i Turcja). Te praktyki za-

wodowe rozwijają związane z wybraną przez studenta 

specjalizacją umiejętności praktyczne. Możliwe są rów-

nież wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus. 

Ponadto studenci starszych lat studiów praktycznie 

wdrażają uzyskaną w trakcie studiów wiedzę w ramach 

działalności Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, ofe-

rującej bezpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym. 

Działają cztery sekcje Poradni: cywilna, karna, admini-

stracyjna i uchodźcza. 

Badania naukowe

Zakres badań naukowych prowadzonych w Instytucie 

Administracji dotyczy dylematów nauki administracji. 

Szczególnej uwadze poddawane są: zagadnienia praw-

nych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania admini-

stracji publicznej,  podział kompetencji w administracji 

publicznej, procesy ewolucji i reformowania administra-
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cji publicznej, związane z przeobrażeniami gospodarczy-

mi, społecznymi i ustrojowymi państwa.

W Instytucie prowadzone są również badania zwią-

zane z problematyką zakresu wolności gospodarczej 

i dozwolonych form jej ograniczania, wpływu państwa 

i globalizacji na procesy gospodarcze. Pracownicy poszu-

kują także odpowiedzi na pytanie, jakie korzyści płyną 

z akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

Istotny nurt zainteresowań badawczych pracow-

ników skupia się na ukazaniu ewolucji, którą przebyła 

administracja państwowa w Polsce i na świecie. Na tle 

historyczno-porównawczym przedstawiane są aktu-

alne rozwiązania przyjęte w administracji publicznej. 

Problematyka badawcza koncentruje się także na pro-

blematyce prawa wyznaniowego, prawa rodzinnego, 

a także prawa wykroczeń. Istotną rolę pełni problema-

tyka harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska 

z prawem Unii Europejskiej, kwestia ewolucji instrumen-

tów prawno-finansowych w ochronie środowiska, a tak-

że rozwoju koncepcji podatków ekologicznych. W tak 

licznych tematykach organizowane są konferencje i sesje 

naukowe.

Instytut współpracuje z innymi ośrodkami w Europie: 

z Uniwersytetem w Joensuu (Finlandia), z Wydziałem 

Prawa Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany 

w Budapeszcie, z Wydziałem Administracji Uniwersytetu 

w Ljubljanie. Pracownicy Instytutu uczestniczą w zagra-
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nicznych stażach naukowych i stypendiach, a także za-

granicznych konferencjach naukowych. 

Działalność studencka

Aktywnych i dynamicznych studentów, chcących 

poznać nowych ludzi oraz zerwać z anonimowością i by-

ciem „jednym z wielu” na wydziale, skupia Koło Naukowe 

Studentów Administracji. Cele jego istnienia to: inicjowa-

nie i wspieranie przedsięwzięć związanych z organizacją 

życia studenckiego, popularyzacja wiedzy z zakresu pra-

wa i administracji, podnoszenie kwalifikacji zawodowej 

studentów oraz promocja absolwentów i ułatwienie im 

kontaktu z przyszłymi pracodawcami. Zadania te są re-

alizowane poprzez organizację konferencji, sympozjów 

naukowych, zebrań dyskusyjnych, wyjazdów nauko-

wych, a także uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach 

zwiększających konkurencyjność studentów na rynku 

pracy. 

W ramach Koła funkcjonuje Sekcja Prawa Urzęd ni-

czego, której działalność skierowana jest przede wszyst-

kim na podnoszenie kwalifikacji zawodowej studentów 

jako przyszłej wyspecjalizowanej kadry urzędniczej, 

przybliżenie problematyki zatrudnienia w administracji, 

a także zachęta dla obecnych studentów i absolwentów 

do podjęcia pracy w swoim zawodzie. 

Oprócz działalności stricte naukowej członkowie Koła 

zwracają szczególną uwagę na pielęgnowanie tradycji 
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i więzi między studentami a pracownikami naukowymi 

Instytutu Administracji przez coroczne spotkania opłat-

kowe, współorganizację Dnia Otwartych Drzwi KUL oraz 

konferencji i sympozjów naukowych.

Absolwent

Absolwenci Instytutu Administracji KUL posiadają 

kompleksową wiedzę z zakresu szeroko pojętej admi-

nistracji. Mogą podejmować pracę w administracji pań-

stwowej oraz samorządowej, instytucjach publicznych 

oraz podmiotach gospodarczych, organizacjach pożytku 

publicznego, stowarzyszeniach, fundacjach. Program 

studiów pozwala na nabycie umiejętności przydatnych 

w pracy zawodowej podejmowanej przez absolwentów. 

Temu celowi służą również praktyki obowiązkowe podej-

mowane przez studentów w trakcie studiów. Absolwenci 

przygotowani są również do pracy w administracji ko-

ścielnej.
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