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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie w obszarze europejskich służb 
publicznych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Management in the area of European public 
services 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości 70 %, socjologia 
20%, psychologia 10% 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Paweł Kot 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład   2 

Konwersatorium   

Ćwiczenia 30 VI 

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawy wiedzy z zakresu zarzadzania 

 Podstawy wiedzy z zakresu prawa pracy 

 Podstawy wiedzy z zakresu zarządzania u usługach. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zaprezentowanie studentom formuły zarządzania w obszarze europejskich 
służb publicznych. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi zaplanować i przeprowadzić projekt wymagających 

współdziałania w interdyscyplinarnych zespołach związanych z 

społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi i psychologicznymi 

aspektami zarządzania w obszarze europejskich służb publicznych 

K_U08 

U_02 Potrafi samodzielnie planować i realizować projekty związane z 

zarządzaniem w obszarze europejskich służb publicznych 
K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Ma świadomość dbania o dziedzictwo europejskich służb 

publicznych przy poszanowaniu innych osób i zrozumieniu wobec 

różnic światopoglądowych, religijnych, kulturowych, płciowych i 

zawodowych. 

K_K07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

• Efektywna administracja publiczna 

• Zarzadzanie w segmencie publicznym 
• Budowanie sprawnie działających, stabilnych i przewidywalnych instytucji zdolnych do 
reagowania na problemy społeczne,  
• Inwestycje w struktury, kapitał ludzki w systemie europejskich służb publicznych 
• Rozwiązania systemowe i narzędzia w sektorze publicznym ukierunkowane na efektywniejsze 
procesy organizacyjne,  
• Nowoczesne zarządzanie 
• Tworzenie kadry zmotywowanych i wykwalifikowanych urzędników 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

U_02 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Przygotowanie projektu dotyczącego zarzadzania w obszarze europejskich służb publicznych, 

aktywność na zajęciach, obecność na zajęciach 

VII. Obciążenie pracą studenta 
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Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 50 

 

VIII. Literatura 
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