
Załącznik nr 1 do uchwały nr 146/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 

 

KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR: FILIA SZKOŁY STUDIÓW I i II STOPNIA 

NAZWA STUDIÓW: ADMINISTRACJA I FINANSE 

(j. angielski : ADMINISTRATION AND FINANCE) 

TYP STUDIÓW: STUDIA DOSKONALĄCE 

DYSCYPLINY NAUKOWE: EKONOMIA I FINANSE, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI  

KIEROWNIK STUDIÓW: imię i nazwisko, dane teleadresowe 

dr Michał Kuźnik 

michal.kuznik@uekat.pl 

SEMESTRY:  

2 

GODZINY:  

176 

W tym: 

Wykłady: 80 

Ćwiczenia: 88 

Laboratoria: 8 

ECTS: 

35  

 

CELE STUDIÓW 

Celem studiów jest zrozumienie procesów i procedur administracyjnych obejmujących 
zarówno decyzje legislacyjne w Polsce oraz Unii Europejskiej jak i wykształcenie umiejętności 
przeprowadzania i analizowania procedur administracyjnych z uwypukleniem potencjalnych 
konsekwencji podejmowanych decyzji poprzez zastosowanie audytu wewnętrznego oraz 
pozyskanie umiejętności w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów 
publicznych jak i niepublicznych.  

 



 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku  

WIEDZA 
 Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AiF_W01 Zna podstawy prawne funkcjonowania organów 
sfery publicznej i niepublicznej. Zna 
kompetencje i rolę organów publicznych  
w postępowaniach administracyjnych i sądowo 
– administracyjnych. 

P7S_WG 

AiF_W02 Potrafi scharakteryzować metody zarządzania 
zasobami ludzkimi stosowane w organizacji 
publicznej. 

P7S_WG 

 AiF_W03 Zna metody i narzędzia, w szczególności 
informatyczne, oraz systemy rachunkowości, 
pozwalające pozyskiwać i efektywnie 
przetwarzać dane ekonomiczne i finansowe  
w obszarze finansów publicznych i prywatnych. 

P7S_WG 

 AiF_W04 Zna podstawy prawne funkcjonowania obrotu 
gospodarczego, zasady uczestnictwa 
podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą w postępowaniach przed organami 
administracji publicznej. 

P7S_WK 

 Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI 
 Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AiF_U01 Analizuje przyczyny i przebieg oraz prognozuje 
procesy zachodzące w sferze publicznej  
i niepublicznej ze wsparciem technik 
informatycznych, stosując standardowe metody 
i narzędzia dyscypliny finanse oraz 
rachunkowości. 

P7S_UW 

AiF_U02 Prawidłowo posługuje się systemami 
normatywnymi oraz wybranymi normami 
i regułami prawa administracyjnego, cywilnego  
i gospodarczego w celu rozwiązania 
konkretnego zadania. 

P7S_UW 

AiF_U03 Analizuje problemy z zakresu finansów sfery 
publicznej i niepublicznej, oraz proponuje  
i wdraża ich rozwiązania. 

P7S_UW 



 

 

AiF_U04 Posiada świadomość konieczności stosowania 
różnych technik negocjacyjnych w działalności 
praktycznej. 

P7S_UW 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AiF_K01 Potrafi doskonalić nabytą wiedzę z zakresu 
funkcjonowania organów administracji 
publicznej i podmiotów niepublicznych, w tym 
podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą. 

P7S_KK 

AiF_K02 Dostrzega i formułuje problemy w obszarze 
finansów publicznych i niepublicznych, 
poszukuje ich optymalnych rozwiązań 
posługując się zdobytą wiedzą i umiejętnościami 
oraz wykorzystując modele ekonomiczne, 
finansowe i metody rachunkowości. 

P7S_KK 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa modułu Forma zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

1. Administracja publiczna 
i prywatna 

Wykłady/ćwiczenia 48/32 godz. 15 pkt 

2. Finanse publiczne i 
prywatne 

Wykłady/ćwiczenia/laboratoria 16/32/8 
godz. 

15 pkt 

3. Zarządzanie w 
administracji 

Wykłady/ćwiczenia 16/24 godz. 5 pkt 

Karty opisu modułów stanowią załącznik od 1 do 3 (karty należy sporządzić wg wzoru 
określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Zaliczenie trzech testów.  


