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Poziom kursu:
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Polski
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Wymagania wstępne:
Prerequisites:

brak
none

Metody oceny:
Assesment methods:

zaliczenie

Treści przedmiotu:
Pojęcie i zadania administracji publicznej; pojęcie i rodzaje norm prawa
administracyjnego
•

Struktury administracji publicznej – istota centralizacji, decentralizacji i
dekoncentracji władzy

•

Ogólna charakterystyka form aktywności administracji

•

Zasady ustrojowe administracji publicznej
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•

Pojęcie organu administracji publicznej, pojęcie urzędu oraz kompetencji

•

Typologia organów administracji publicznej

•

Podział terytorialny – pojęcie, rodzaje, rys historyczny; czynniki kształtujące
podział terytorialny

•

Pojęcie i rodzaje samorządu

•

Kontrola i nadzór w administracji, analiza występujących w polskim systemie
prawnym kryteriów kontroli

•

Kierownictwo w administracji publicznej

•

Status prawny urzędnika administracji

•

Problematyka reform i usprawnień w administracji
Planowanie w administracji
Hierarchia i koordynacja w administracji

Course contents:
The concept and objectives of public administration, the concept and types of
administrative law standards
Structure of public administration - the essence of centralization, decentralization
and deconcentration of power
General characteristics of the forms of administration activity
Principles of public administration
The concept of administration authority and competence
The typology of public administration
Territorial division - concept, types, history, factors affecting territorial division
Concept and types of local government
Control and supervision of the administration, the analysis found in the Polish
legal criteria for control
Management in public administration
The legal status of official
The issue of reforms and improvements in the administration
Planning in administration
Hierarchy and coordination in the administration
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Cele i efekty kształcenia:
zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu prawa
administracyjnego
przekazanie

studentom

podstawowych

informacji

na

temat

zasad

organizacji

i

funkcjonowania struktur administracji publicznej
przekazanie studentom wiedzy na temat funkcji administracji, rodzajów jej podmiotów, ich
wzajemnych powiązań, doboru kadr w administracji, a także elementarnych zasad organizacji
i zarządzania w administracji publicznej.
Objectives and
learning outcomes:
Familiarize students with the basic concepts and definitions of administrative law
provide students with basic information on the principles of organization and functioning of
public administration structures
provide students with knowledge on the functions of administration, the type of the entities,
their interrelationships, selection of personnel in the administration, as well as the basic
principles of organization and management in public administration.

Zalecana literatura:
Recommended reading:
Z.Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2001
J.Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000
B.Kudrycka, B.G.Peters, P.J.Suwaj, Nauka administracji, Warszawa 2009
J.Boć, Prawo administracyjne, najnowsze wydanie książki,
Z.Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004,
E.Ochendowski, Prawo administracyjne, najnowsze wydanie książki
E. Knosala, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010.
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