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Załącznik do uchwały nr 345 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

Program „Podyplomowych studiów administracji i zarządzania” 

 

Cel studiów podyplomowych 

„Podyplomowe studia administracji i zarządzania” przygotowują do sprawnego 
funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracji szczebla rządowego, 
regionalnego i lokalnego oraz prywatnych przedsiębiorstw, korporacji 
międzynarodowych, organizacji pozarządowych, agend i innych podmiotów sektora 
publicznego (w tym np. szpitali, przychodni zdrowia, szkół, uczelni, przedszkoli).  
 
Główny cel studiów zostanie osiągnięty w wyniku nabycia przez słuchaczy 
praktycznej wiedzy: 

• na temat prawa i procedur administracyjnych, w tym dotyczących procesu 
decyzyjnego i legislacyjnego w Polsce oraz w Unii Europejskiej, 

• dotyczącej sposobów zarządzania w administracji (publicznej i prywatnej),  
w tym projektami europejskimi oraz personelem, 

• z zakresu procedur administracyjnych związanych z prawem m.in. pracy, 
zamówień publicznych i pomocy publicznej. 

 
W przypadku pracowników administracji publicznej studia przygotowują dodatkowo 
do sprawdzianu w ramach organizowanego corocznie postępowania 
kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego. Zakres merytoryczny studiów 
obejmuje m.in. zagadnienia objęte egzaminem sprawdzającym wiedzę (określone 
w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r.  
w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie 
cywilnej), w tym m.in.: 

• zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 1.: wybrane zagadnienia z prawa, administracji 
publicznej, finansów publicznych, polityki zagranicznej i organizacji 
międzynarodowych, organizacji i zarządzania oraz zagadnień społecznych  
i ekonomicznych, 

• zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, wybrane zagadnienia  
z zakresu: 

− prawa: źródła prawa, prawo konstytucyjne, instytucje polityczne, prawo 
administracyjne, sądownictwo (w tym administracyjne), dostęp do informacji 
publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, 
służba cywilna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, 

− administracji publicznej: funkcje i struktura organów władzy publicznej, 
instytucje polityczne, struktura administracji, procesy decyzyjne  
w administracji publicznej, 

− finansów publicznych: prawo finansów publicznych, budżet państwa, budżety 
jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka 
budżetowa, kontrola finansowa, fundusze Unii Europejskiej w systemie 
finansów publicznych, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia 
publiczne, 

− polityki zagranicznej: uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach 
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międzynarodowych, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

− organizacji i zarządzania: zasady, metody, środki organizacji i zarządzania, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, współdziałanie w zarządzaniu, dialog 
społeczny i negocjacje, 

− zagadnień społecznych i ekonomicznych. 

Ciągłe podnoszenie umiejętności i kompetencji przez pracowników administracji 
stało się już standardem działania gwarantującym stabilne zatrudnienie i pewne 
wynagrodzenie. Nabyta wiedza i umiejętności, potwierdzone świadectwem 
ukończenia Podyplomowych Studiów „Administracji i zarządzania” stanowią 
najlepszą odpowiedź na coraz wyższe oczekiwania pracodawców, dając 
Absolwentom możliwość dalszego, dynamicznego rozwoju zawodowego. 
Absolwenci Podyplomowych Studiów „Administracji i zarządzania” są doskonałymi 
kandydatami do objęcia stanowisk każdego szczebla w strukturach 
administracyjnych zarówno biznesu prywatnego czy publicznego, jak też urzędów 
centralnych i samorządowych oraz agend i innych podmiotów sektora publicznych. 
Obecnie pracodawcy zwiększają swoje wymagania wobec administracji, 
nakładając osobom zatrudnionym w tych działach dodatkowe obowiązki znacząco 
wykraczające poza dotychczasowe kompetencje. W konsekwencji niezbędnym 
staje się posiadanie wiedzy i praktycznych umiejętności zastosowania prawa 
pracy, zamówień publicznych, pomocy publicznej, samodzielne lub wspólne 
zarządzanie ludźmi czy projektami współfinansowanymi ze środków unijnych,  
a także prowadzenie strategii lobbingowych i PR. 
 

Efekty uczenia się (poziom 6 PRK) 

Wiedza 

Absolwent studiów: 
1) wykazuje się gruntowną wiedzą na temat a) rodzajów prawa UE 

(pierwotnego i wtórnego) oraz rozumie ich istotę prawną, zakres 
działania, b) składu, kompetencji i sposobu działania 
poszczególnych instytucji UE oraz procesu decyzyjnego w UE; 

2) rozumie źródła specyfiki zarządzania w administracji publicznej, 
zna inherentne ograniczenia sprawności organów i urzędów 
administracji publicznej i główne założenia programów 
podwyższenia sprawności ich funkcjonowania; 

3) zna kryteria oceny oraz metody ewaluacji strategicznych 
programów działania organów i urzędów administracji publicznej; 

4) potrafi wyjaśnić podstawowe funkcje finansów publicznych  
w polityce gospodarczej i wskazać powiązania tych finansów  
z innymi narzędziami tej polityki; 

5) zna podstawowe systemy budżetowania, rozumie podstawowe 
zagadnienia teorii opodatkowania i administracji podatkowej; 

6) zna podstawową terminologię, ma wiedzę na temat obecnie 
obowiązujących źródeł oraz zna i rozumie podstawowe zasady 
prawa pracy, zamówień publicznych i pomocy publicznej; 

7) zna i rozumie rolę przywódcy w przeprowadzaniu wybranych 
typów zmian, w tym w szczególności zmiany kultury 
organizacyjnej; 

8) wykazuje się wiedzą na temat zasad zawierania umów dla 
projektów finansowanych z budżetu UE. 
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Prezentowana wiedza oparta jest na akademickich podstawach 
teoretycznych i metodycznych oraz praktyce w poszczególnych 
obszarach. 

Umiejętności 

Absolwent studiów: 
1) potrafi zidentyfikować główne instytucje w Polsce i w UE 

zaangażowane w proces decyzyjny w odniesieniu do 
konkretnego projektu aktu prawnego lub dokumentu 
pozalegislacyjnego; 

2) jest zdolny do przeprowadzenia krytycznej analizy projektów 
aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych będących  
w procesie konsultacji zewnętrznych; 

3) potrafi sformułować program oceny sprawności organu/urzędu 
administracji publicznej; 

4) potrafi samodzielnie stworzyć kryteria oceny sprawności 
organów i urzędów administracji publicznej;  

5) potrafi zastosować podstawowe narzędzia opisu i oceny 
systemu finansów publicznych (np. analizę incydencji 
podatkowej, kosztu stosowania prawa, systemowego kosztu 
administracyjnego);   

6) posiada umiejętność rozumienia i analizowania procesów 
interpersonalnych w organizacji; 

7) potrafi zidentyfikować główne problemy praktyczne związane  
z zastosowania przepisów prawa pracy; 

8) jest w stanie dokonać funkcjonalnej wykładni przepisów prawa. 
Rozumie ich sens i funkcję; 

9) jest w stanie  samodzielnie zinterpretować określony stan 
prawny i wskazać właściwy tok postępowania w danej sprawie; 

10) dobrać styl przywódczy do sytuacji; 
11) zmotywować członków zespołu do pracy; 
12) jest zdolny do przeprowadzenia analizy aktów prawnych  

i dokumentów pozalegislacyjnych występujących w systemie 
zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 

Kompetencje 
społeczne 

Po zrealizowaniu studiów absolwent: 
1) potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę; 
2) potrafi brać udział w dyskusji; 
3) ma pozytywne nastawienie do rozwiązywania dylematów 

menedżerskich; 
4) potrafi pracować w grupie; 
5) potrafi analizować materiały empiryczne. 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Wymiar 
godzin 

Punkty 
ECTS 

1.  Instytucje, prawo i lobbing w UE 16 6 

2.  Polityka zagraniczna Polski 8 3 

3.  Podstawy prawa 8 3 

4.  Administracja publiczna 8 3 
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5.  Postępowanie administracyjne 8 3 

6.  Lobbing w administracji 8 3 

7.  Zarządzanie w administracji publicznej 8 3 

8.  Zarządzanie ludźmi 8 3 

9.  Prawo i polityka jednolitego rynku europejskiego 8 3 

10.  Prawo pracy 8 3 

11.  Przywództwo w organizacji 8 3 

12.  Public relations 8 3 

13.  Finanse publiczne 8 3 

14.  Monitoring i ewaluacja 8 3 

15.  Finanse Unii Europejskiej 8 3 

16.  Prawo zamówień publicznych 8 3 

17.  Prawo pomocy publicznej UE 8 3 

18.  
Projekty UE w instytucjach administracji 
publicznej 

8 3 

19.  Etyka w administracji 8 3 

SUMA 160 60 

 

Weryfikowanie 
efektów 
uczenia się 

• obecność na zajęciach; 

• egzamin testowy po wszystkich zajęciach; 

• studium przypadku w wybranym jednym zakresie: lobbingu 
europejskiego, ewaluacji projektów, zarządzania 
funduszami europejskimi. 

Sposób 
dokumentacji 

• listy obecności; 

• protokoły egzaminacyjne; 

• karty egzaminacyjne; 

• egzaminy; 

• prace końcowe; 

• protokoły egzaminacyjne. 

 


