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EFEKTY KSZTAŁCENIA  
 

Nazwa kierunku studiów Administracja 

Nazwa Wydziału Wydział Interdyscyplinarny 

Nazwa Instytutu Instytut Nauk Społecznych 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia Praktyczny 

Forma studiów Stacjonarne / niestacjonarne 

Przyporządkowanie kierunku studiów do 
obszaru lub obszarów kształcenia  

Obszar nauk społecznych 

Obszar nauk humanistycznych 

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin 

artystycznych, do których odnoszą się efekty 
kształcenia 

Dziedzina nauk społecznych: nauki o 
polityce i administracji, nauki prawne, 

ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i 
jakości, nauki socjologiczne  
Dziedzina nauk humanistycznych: filozofia, 

historia 

Wskazanie tytułu zawodowego nadawanego 
absolwentom 

licencjat 

Czas trwania studiów w semestrach 6 semestrów  

Łączna liczba punktów ECTS dla danej 
formy studiów. 

180 

Polska Rama Kwalifikacji 6 

 

Objaśnienia oznaczeń:   
KEK - kierunkowe efekty kształcenia  

KA - kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku administracja  

 W  - kategoria wiedzy  

 U  - kategoria umiejętności  
 K  - kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia  

 

Symbol 

KEK 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
administracja.  Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku studiów  administracja  

absolwent: 

Odniesienie  do 

Polskich 

Ram 

Kwalifikacji w  

szczególno 

ści 
w obszarach  

kształcenia 

w zakresie  nauk 

społecznych  
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WIEDZA  

KA_W01  ma podstawową wiedzę o statusie nauk prawnych, w tym nauk o 
administracji na tle innych nauk społecznych, zna relacje między 
tymi naukami  

P6S_WG  

KA_W02  zna podstawowe pojęcia jakimi posługuje się prawoznawstwo i nauki o 
administracji oraz podstawową terminologię w zakresie nauk 
prawnych, w tym nauk o administracji  

P6S_WG  

KA_W03  posiada podstawową wiedzę o ustroju, strukturach i 
funkcjonowaniu państwa oraz jego instytucji, a także innych 
struktur i instytucji społecznych  

P6S_WG  

KA_WO4  zna podstawowe relacje i sposób funkcjonowania instytucji 

publicznych w skali krajowej i na tle międzynarodowym, a także 
podstawowe zależności między różnymi strukturami i instytucjami 
społecznymi oraz ich elementami  

P6S_WG/K  

KA_WO5  zna relacje (więzi) prawne i polityczne, a także społeczne między 
instytucjami, organami, oraz innymi strukturami społecznymi  

P6S_W 

K P6U  

KA_WO6  ma podstawową wiedzę o statusie jednostki w państwie i w 
społeczeństwie, o prawach, wolnościach i obowiązkach 
człowieka i obywatela, o zasadach jego funkcjonowania i 
działania w strukturach społecznych  

U  

P6S_WG/K  P6U U  

_  

KA_WO7  zna podstawowe metody tworzenia, konstruowania oraz interpretowania 

tekstów prawnych  
P6S_WG  

KA_WO8  zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i 
wykorzystywania informacji o prawie i funkcjonowaniu administracji, 

potrafi — wykorzystując je - opisywać struktury i instytucje 
społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące  

P6S_WG/K  P6U U  

_  

KA_WO9  ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, 
sposób ich powoływania oraz ich kompetencje, ma także 
podstawową wiedzę o prawnych, społecznych i ekonomicznych 
uwarunkowaniach funkcjonowania tych instytucji  

P6S_WG/K  P6U U  

_  

KA_W10  ma podstawową wiedzę o historii administracji i znajomość ewolucji 
instytucji funkcjonujących w obszarze działania administracji  

P6S_WG  

KA_W11  ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o prawie i administracji, 
ekonomicznych, zarządzania oraz zna właściwą dla nich terminologię  

P6S_WG  

KA_W 12  ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o społeczeństwie, w 
szczególności humanistyczną oraz etyczną, niezbędną dla 
rozumienia funkcjonowania administracji  

P6S_WG/K  P6U U  

_  

KA_W13  ma podstawową wiedzę o sposobie funkcjonowania w sferze 
administracji instytucji prawa materialnego oraz procesowego  

P6S_WG  

KA_W14  ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania 
pozwalającą na podejmowanie podstawowych decyzji gospodarczych w 
zakresie mikro i makroekonomicznym  

P6S_WG  

KA_W15  posiada podstawową wiedzę w obrębie wybranych dyscyplin w zakresie 
nauk o administracji, a także zarządzania i ekonomii  

P6S_WG  

KA_W16  ma wiedzę na temat form dalszego zawodowego rozwoju i zna 
podstawowe zasady podejmowania własnej działalności gospodarczej  

P6S_WG/K  P6U U  

KA_W17  zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego  

 P6S_WG/K_    

KA_W18  zna i rozumie wybrane kierunki i stanowiska właściwe dla różnych 
tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie nauk 

P6S_WG/K   

P6U U  

_  
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humanistycznych, ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach 
rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie nauk  
humanistycznych, a w szczególności z dyscyplin naukowych: historia i 
filozofia  

KA_W19  ma uporządkowaną, podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk 
humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej 

i metodologicznej, a także uporządkowaną wiedzę podstawową, 
obejmującą wybrane obszary z zakresu tych dziedzin nauki, 
zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze 
działalności  

P6S_WG/K  

KA_W20  ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i 
metodologię z zakresu nauk humanistycznych, a w szczególności z  
dyscyplin naukowych: historia i filozofia  

P6S_WG  

KA_W21  ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w 
instytucjach związanych z wybraną sferą działalności 
administracyjnej, prawnej, kulturalnej, medialnej, promocyjno-

reklamowej  

P6S_WG  

KA_W22  ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 
instytucji związanych z wybraną sferą działalności administracyjnej, 
prawnej, kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej, ma 

podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we 
współczesnym życiu kulturalnym, z uwzględnieniem kultury mediów  

P6S_WG/K   

P6U U  

_  

KA_W23  ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, 
normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w 

instytucjach związanych z wybraną sferą działalności 
administracyjnej, prawnej, kulturalnej, medialnej, 

promocyjno-reklamowej  

P6S_WG/K  

KA_W24  ma podstawową wiedzę o odbiorcach usług administracyjnych i 
prawnych, kultury, mediów, działań promocyjno-reklamowych oraz 

podstawową wiedzę o metodach diagnozowania ich potrzeb i 
oceny jakości usług  

P6S_WG/K  

UMIEJĘTNOŚCI 

KA_UO1  potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne, polityczne, społeczne 
oraz ekonomiczne w zakresie nauk o administracji  

P6S_UW  

KA_UO2  potrafi wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się podstawową 
wiedzą z zakresu nauki o prawie i administracji oraz podstawową 
wiedzą ekonomiczną i pozyskiwać dane dla analizowania 
procesów i zjawisk w zakresie nauk o administracji oraz ekonomii  

P6U U  

P6S_UW  
P6U U  

_  

KA_UO3  potrafi samodzielnie zinterpretować i wykorzystać podstawowe 
instytucje prawa materialnego, oraz procedury w celu podjęcia decyzji 
stosowania prawa, potrafi wykorzystując te umiejętności właściwie 
analizować przyczyny i przebieg odpowiednich procesów i zjawisk 
społecznych. 

  

P6S_UW  
P6U_U  

 

KA_U04  potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu 
prawa i administracji  

P6S _UW  

KA_U05  potrafi zastosować podstawowe techniki, metody i narzędzia w celu 
opracowania tekstów aktów prawnych właściwych dla sfery 
funkcjonowania administracji  

P6S_UW  

P6U U  

KA_U06  potrafi przygotować wystąpienie ustne z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teorii oraz praktyki w naukach o prawie i 
administracji oraz naukach społecznych i ekonomicznych  

P6S_UW  
P6U U  

KA_U07  potrafi prawidłowo zebrać i analizować materiały niezbędne do podjęcia 
prawidłowej decyzji  

P6S_UW  
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KA_U08  potrafi zaproponować rozwiązania konkretnych problemów z 
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o administracji  

P6U U  

P6S_UW  

KA_U09  potrafi w elementarnym stopniu prognozować przebieg procesów i 
zjawisk prawnych oraz ekonomicznych z wykorzystaniem 

podstawowych metod i narzędzi właściwych dla nauk o administracji i 
nauk ekonomicznych, posiada także podstawowe umiejętności w 
zakresie prowadzenia badań społecznych oraz oceny jakości usług  

P6S_UW  

P6U_U  

 

KA_U10  potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji, 
prawa, kultury oraz etyki do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki 

analizowania i rozstrzygania podstawowych problemów zawodowych, 

a także jest w stanie samodzielnie planować i realizować typowe 

projekty związane z wybraną sferą działalności  

P6S _UW  

KA_U11  potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu 
elementarnych zagadnień w obrębie kierunku administracja z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teorii oraz innych źródeł  

P6S_UW  

P6U U  

KA_U12  potrafi poprawnie i logicznie uzasadnić przyjęte rozwiązanie, posiada 
umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków  

P6S _UW  

KA_U13  potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 
informację z wykorzystaniem różnych źródeł i narzędzi  

P6S _UW  

KA U14  posiada znajomość języka obcego na poziomie B2  P6S _UW  

KA_U15  posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące 
formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi 
badawczych oraz opracowanie i prezentację wyników  

P6S _UW  

KA_U16  potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych, w języku polskim i obcym  

P6S _UW  

KA_U17  potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i 
sposobów, w tym potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów 
kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z 
zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, 
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-

kulturowym  

P6S_UW  

P6U U  

 

KA_U18  umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze 
oraz profesjonalne, wykorzystując między innymi wskazówki opiekuna 
naukowego  

P6S_UW  

P6U U  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

KA_KO1  potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także 
rozumie potrzebę stałego dokształcania się  

P6S-KR P6U K  

 
KA_K02  potrafi uczestniczyć w pracy grupowej oraz przyjmować różne role w 

grupie zawodowej  

P6S-KR  

KA_K03  potrafi odpowiednio określić priorytety dla realizacji zadań w pracy 
zawodowej  

P6S-KR  

KA_K04  potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać zgodnie z zasadami 
prawa oraz etyki dylematy związane z wykonywaniem zawodu  

P6S-KR P6U K  

KA_K05  potrafi uczestniczyć w przygotowaniu prostych projektów 
społecznych w tym prawnych z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w 
zakresie nauk o prawie i administracji  

P6S-KR  

KA K06  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny oraz przedsiębiorczy  P6S-KR  

KA_K07  potrafi samodzielnie zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju 
zawodowego  

P6S-KR P6U K  
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KA_K08  ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, Europy  

P6S-KR_   

KA_K09  uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i 
różnych jego form  

P6S-KR  

 


