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Cele kształcenia
C1 - Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania
administracji samorządowej w Polsce i krajach UE
C2 - Przekazanie wiedzy z zakresu analizy i oceny otoczenia
organizacji municypalnej i sposobów jej badań
C3 - Wykształcenie umiejętności diagnozy i prognozy rozwoju
metod zarządzania organizacjami municypalnymi
C4 - Kształtowanie umiejętności prowadzenia badań w
organizacjach municypalnych
Efekty kształcenia dla modułu
W1 - ma wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych dotyczącą specyfiki
zarządzania organizacjami municypalnymi
W2 - wykazuje znajomość najnowszych teorii, metod badawczych i
Wiedza
pojęć z zakresu zarządzania municypalnego
W3 - wykazuje rozumienie najbardziej złożonych zależności
dotyczących gospodarki municypalnej
U1 - potrafi diagnozować zjawiska zachodzące w organizacjach
municypalnych na zaawansowanym poziomie
U2 - ma umiejętność rozwiązywania problemów naukowych i
Umiejętności
praktycznych dotyczących organizacji municypalnych
U3 - potrafi praktycznie wykorzystać i udoskonalić metody
badawcze dotyczące organizacji municypalnych
K1 - ma świadomość twórczego poszukiwania nowych rozwiązań w
zakresie prowadzonych badań w organizacjach municypalnych
Kompetencje społeczne
K2 - rozumie potrzebę postępowania w pracy naukowej i w życiu
zawodowym w sposób etyczny i społecznie odpowiedzialny
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Treści programowe

Lp.
1.
2.
3.
4.

Istota i zakres zarządzania municypalnego
Struktura organizacyjna administracji
samorządowej i formy prawne jednostek
samorządowych
System zarządzania municypalnego w Polsce i
krajach Unii Europejskiej – wybrane problemy
Doskonalenie procesu zarządzania organizacją
municypalną

Cele
kształcenia**
C2

Efekty
kształcenia**
W1, U3, K2

C3, C4

W3, U1, K2

C1, C2, C3

W2, U2, K1

C2, C3, C4

W2, U1, K1
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Wymagania wstępne
Metody nauczania
Sposób zaliczenia

znajomość podstaw z organizacji i zarządzania a także
metodyki badań
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
udział w zajęciach, przygotowanie opracowania na wskazany
temat

Sposób sprawdzania osiągniętych efektów kształcenia
Efekty
kształcenia
dla modułu
W1
W2
W3
U1
U2
U3

Sposoby sprawdzania
Egzamin
pisemny/ustny***

Projekt grupowy/
indywidualny***
X
X
X
X
X

Inne
(proszę wpisać jakie?)

dyskusja
dyskusja
dyskusja
dyskusja
dyskusja
dyskusja
2

K1
K2

dyskusja
dyskusja

Autor sylabusa: Piotr Bartkowiak
Data opracowania: 11 lipiec 2016r.
** proszę wstawić symbol celu lub efektów kształcenia
*** proszę wstawić X odpowiadający efektom kształcenia
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