
Załqcznik do uchwały nr 94 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 26.05.202] r'

Zarzqdzeníe nr 78/2019 - Ikięga Jakości Ksztalcenia
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KARTA PRoGRAMU sTUDlÓw

Nazwa pro gramu studiów (kieľunku studiów) : ADMINISTRACJA

Naz'rvawydzíałv:'Y,ĺydziałEkonomiiiZarząđzarua

poziom studiów (I stopnia / II
stopnia / jednolite studia
magisterskie)

I stopnia

pľoťrl studiów (ogólnoakademicki /
prakryczny) Praktyczny

forma studiów (stacjonarne /
niestacionarne)

stacj onarne / niestacj onaľne

progIam studiów obowiązuje od
roku akademickiego

202U2022

data i numer uchwały Senatu
przyimuiącei pľopram studiów

data i numer uchwały Senatu
przýmuj ącej kierunkowe efekÍy
uczenia się

przyp orządkowani e do dzi edziny
lub dziedzin nauki

D ziedztna nauk społe czny ch

wskazanie dyscypliny (nauki lub
sztuki) lub dyscyplin (w
prą,padku kilku wskazać _
podkreślió _ dyscyplinę wiodącą
do której odnosi się minimum
50% efektów uczenía się)

Nauki prawne
Nauki o polityce i administracji
Ekonomia i finanse

czas trwania (w semestľach) 6

Iiczbapunktów ECTS 183

tytuł zawođowy otrzymywany
przez absolwenta

Licencjat

klasyfikacja ISCED 0413 _ zarządzanie i administracja

złĺĺiązek z misj ąuczelni i j ej
strategiąrozwoju

Realizowany program studiów na kierunku,,Administľacjď'
I stopnia wpisuj e się w zapisy misji Uczelni oraz w koncepcj ę
Uczelni wspierającej ronĺĺőj społeczno-gospodarczy
środowiska, w któr;rm funkcjonuje i na rzeczktőrego działa-

Misją Politechniki opolskiej jest rozwój zrównoważony
polegający na osiqganiu doskonałości w trzech wymiarach
naszej działąlności: kształceniu/nauczaniu, dziąłalności
badawcze'ĺ i wspieraniu ôtoczenia bliższeso oraz dalszeso.'w
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pierwszym z wymiarów wskazano, iż celem Uczelnijest:
Kształcenie (nauczanie) wysoko kwalifikowanych kadr w
zalcľesie zorientowanych rynkowo kierunków studiów i
specjalności, wynikajqcych z potrzeb i tľendów ronłojowych
gospodarki, w oparciu o nowoczesnq infľastľuktuľę
dydakty cznq i d o św i ad cz eni e n aukow o - b ad aw c z e.

Program studiów na kieľunku w pełni wpisuje się w
pľowadzone badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych.
Jakośó i wartośó poznawcza pracy naukowo-badawczej
pľacowników uczelni, znajdująca odzwierciedlenie w wysoko
punktowanych publikacjach naukowych, całkowicie oddają
drugi z wymiarów działalności Uczelni jakim jest:
Efekýwna reaĺizacjq badań naukowych na światowym
poziomie i pľowadzenie działalności elapeľckiej na rzecz
wprowadzania innowacji wspierajqcych rozwój otoczenia
s p oł e c z no- go s p o d aľ c z e go.
Praktyczny chaľakter studiów nie stoi na przeszkodzie
wykorą'stywaniu wyników ľealizowanych badań w procesie
kształcenia.

Zaproponowana forma, zakres i sposób rea|izacji procesu
dydaktycznego, zwłaszcza na profilu praktycznym, sprzyjają
ľozwojowi i intensyfikacji współpľacy pľacowników wydziafu,
jego studentów i absolwęntów z otoczeniem społeczno-
gospodaľczyffi, W szczególności z biznesem i jednostkami
samorządu terytorialnego. Tym samym pľogľam studiów
wpisuje się w tľzeci z wymiaľów jakim jest:
Tworzenie z otoczeniem społeczno-gospodaľczym (Jczelni
sprzyj aj qcych warunków organizacyjnych, infľasĺľukturalnych i
finansowych do studiowanią, pracy i prowadzenia badań
naukowych na Politechnice Opolskiej, posiadajqcej status
uczelni akademickiej.

Program studiów uwzględnia podejmowanie strategicznych
vłyzwań werĺykalnych jakie zostaĘ ujęte w obszaľze ĺľI.
Kształcenie/Nąuczanie Stľategii Rozwoju Politechniki
Opolskiej, m.in.:

Ron u ij anie i do skonal eni e z orientow anych rynkow o ki eľunków
studiów i specjalności oraz foľm lcształcenia/nauczania
ustawicznego.
Cel ten zostanie osiągnięĘ m.in' poprzez:
- stałe doskonalenie i dostosowywanie ofefty nauczania do
wymogów rynku pracy z nastawieniem na potľzeby ľegionu i
działających w nim przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem
na innowacyjność, wiedzę, umiejętności oľaz kompetencje
zawodowe absolwentów;
- współpľacę z Radą Biznesu Wydziafu Ekonomii iZarządzania
w obszarue monitoringu oczekiwań przedsiębioľców;
_ wdrożenie projektu dwóch dyplomów dla sfudentów
realizujących kierunki studiów prowadzone wspólnie przez
Politechnikę opolską i zagr aniczne uczelnie paľtneľskie ;- otganizację zajęć: praktycznych w pľzedsiębioľstwach
regionu;
- organizację wykładów otwaĘch dla studentów
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Doskonalenie wąrunków do studiowania i roałoju
zawodowego studentów, w tym studiów dualnych.
Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez:
- współpracę z Radą Biznesu Wydziału Ekonomii iZarządzaĺia
w obszarze opracowania wspólnych programów studiów,
rw iększaj ących ro lę i udział przedsiębiorców ;

- współpracę z insĘrľucjami otoczenia społeczno-
gospodarczego w zakresie rcalizacji prac dyplomowych;
- współpracę z ins$'tucjami otoczenia społeczno_
gospodarczego w zakresie tealizacji praktyk;
- tworzenie warunków spľzyjających wdrażaniu tego ľodzaju
programów stuđiów;
- poszerzenie współpracy z potencjalnymi pracodawcami;
- zajęcia w siedzibach pľzedstawicieli pľaktyki
administracyjnej, gospo darczej, NGos, iĘ.
- rea|izacja procesu nauczania umożliwiającego studentom
rozwój indywidualnych talentów i zainteresowań (innowacyjne
formy kształcenia);
- tworzenie i wđraŻanie ceľĺyfikowanych kuľsów
doskonalących.

Wzrost zaangażowania pracowników w działclľlią majqce na
c elu uatľ akcyj nienie proce su lĺształc enia/nauczania.
Cel ten zostanie osiągnięty m.in. popľzez:
- praktyczny wymiar zajęć:;

- wykorzystanie innowacyjnych i kľeujących praktyczne
umiejętności technik kształcenia;
- or gaĺnację wykładów prowadzony ch przez praktyków;
- możliwośó uzyskania przęz absolwentów kwalifikacji
rynkowych włączonych đo Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji.

Kształcenie na kierunku,,Administacja'' stanowi realizację
szerokiego spektrum celów' jakie stawia Uczelnia.
Utrzymyrvanie założeń dydaktycznych zorientowanych na
przyszłośé i otoczenie pozrłoli rorvłijaé aktualny i ahakcyjny
rynkowo charakteľ kształcenia.

Ponadto, działania rwiązane z rca|izacją kierunku studiów
stanowią element cďościowej koncepcji ľonvoju jednostki
twoľząc podstawę do intensywnego ronłoju naukowego i
infrastľukturalnego. Konieczność ofeľowania aktualnych

rynkowo studiów stwarza podstawy do realizacji celów Uczelni
zorientowanych na przyszłość, i otoczenie kierunku:
- utrzymanie wysokich kategoryzacji jednostek naukowych;
- uzyskiwanie porytywnych opinii Polskiej Komisji
Akredytacyjnej;
- budowa nowego obiektu dydaktycznego i bieŻąca
rewitalizacja posiadanych budynków pruy ul. Luboszyckiej 7;
- odpowiednie dla celów dydakýcznych wyposażanie sal i
laboratoriów.

Pozostałe strategiczne wynłaniaweĘkalne w obszarze Wl.
Kształcenie: Stľategia Rozwoju Politechniki opolskiej do 2030
roku
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cele kształcenia oraz możliwości
zatľudnienia i kontynuacji studiów

Realizowany kierunek studiów jest dostosowany do obecnych i
przysĄch wymagań, jakie stawiane są pľacownikom
ľegionalnych, kľaj owych i międ4rnarodowych or ganizacji oraz
przedsiębioľstw i podmiotów administracji publicznej. Zajęcia
prowadzone na studiach pozwa|ają zdobyć: stosowną wiedzę, a
nadto wyrőŻniają się charakterem praktycznym, w
szczególności wdrożeniem studenta do pľacy prą' obsfudze
inwestycji.
Proces dydaktyczny na kieľunku,,Administľacja'' pozwala
zdobywaó i spľofilowaó swoją ogólną wiedzę na poznanie
procesów zachodzących w struktuľach administľacj i publicznej
i niepublicznej, z wyjaśnieniem przyczyn ich powstawania,
oraz nabywaó umiejętności praktyczne niezbędne w pracy
zawodowej. Proces dydaktyczny kształcenia uwzględnia
postępującą informatyzację procesów administľowania,
wykoľzystuje możliwości kadrowe Politechniki opolskiej jako
uczelni technicznej w zakľesie pľzedmiotów technicznych oruz
możliwości kadľowe Wydziafu Ekonomii i Zaruądzania w
zakľesie pľzedmiotów ekonomicznych.

Absolwent kieľunku znajdzie zatrudnienie w uľzędach
obsługujących organy administracji ľządowej lub
samorządowej, bądź w podległych im agencjach, na
stanowiskach związanych z obsfugą pľocesu inwesýcyjnego.
Ponadto absolwent kierunku możę znaleźó zatľudnienie w:
- strukturach rządowej i samorządowej administľacji
regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach;
- oľ gan i zacj ach go spodaľ czy ch i or ganizacj ach p o zar ządowych
(NGO's);
- organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z
organizacj ami tľansnarodowymi;
_ pľzedsiębiorstwach;
- itp.

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia
studiów II stopnia, w szczególności na kierunkach
,,Administľacja'' i,,Ekonomiď', oraz studiów podyplomowych.

wymagania wstępne _ oczekiwane
kompetencje kandydata (szczególnie
w przypadku studiów drugiego
stopnia)

Pozytywnie zdany egzamin maturalny. Predyspozycje:
komunikatywnośó, ľzetel nośé, zainteresowanie pľoblematyką
organizacyjną i społeczną'

zasady rekľutacj i (zgodne z uchw ałą
ľekrutacyjną)

Zgodnie z warunkami, trybem oľaz terminami rozpoczęcia i
zakoÍĺczęnia rekrutacji na studia w Politęchnice opolskiej oraz
zwykazem przedmiotów zdawanych ĺa egzaminie matuľalnym
(dojrzałości) będących podstawą kwalifikacji w postępowaniu
ľekľutacyjnym może być brany pod uwagę wynik z egzaminu z:
ťtzyki, geogľaťli, historii, języka polskiego, języka obcego,

o

tőżnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się prowadzonych w
Politechnice Opolskiei

Brak

sposoby weryťrkacj i zakładanych
efektów uczenia się

ZakŁadane efekty uczenia się będą podlegĄ weryfikacji w
sposób określony w kaľtach opisu pľzedmiotu.
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Za|iczanie zajęć; dydakýcmych dokonywane jest na podstawie
weryfikacji efektów uczenia się, w formie: pľac kontrolnycĘ
sprawdzianów, projektów, refeľatów oraz innych form
sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
studentów (Regulamin Studiów Po).

łączna|iczbapunktów ECTS, którą student uzyskuje w
ramachzajęéwymagającychbezpośredniegoudziału
nauczycieli akademickich 143 ECTS1

łącznaliczba punktów ECTS, kÍórą student uzyskuje w
ramach zajęé z zakľesu nauk podstawowych, do których
odnoszą się efekty uczenia się dla określonego programu
studiów' poziomu i profilu studiów

65 ECTS2

dla profilu praktycznego łączna liczba punktów ECTS
przypisanych do zajęé związanych z prakĘcznym
pľzygotowaniem zawodowym,
dła pľefilu ególneakaderriekiege łąe-na liezba puľilęterv
F'CTS prrypisanyeh de zd

i

109 ECTS3

liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskaó w
ramach zajęé z obszarów nauk humanistycznych lub nauk
społecznych

Kierunek studiów
przypisany do obszaru
nauk społecznych, a
więc brak wYmogu

w prąypadku studiów stacjonarnych I stopnia lub
jednolĘch magísterskich liczba godzin zajęć, z 60

sumaryczne
wskazniki
cbarakteryzujące
progľam
studiów, a w
tym:

1 Wszystkie przedmioty poza: Praktyką I (5 EcTs), Praktyką II (5 EcTs), PrakĘką III (20 ECTS) i Pracą dyplomową
(10 ECTS).
'Do grupy tej zaliczono następujące przedmioty: Pľawo własności intelektualnej i komeľcjalizacja,Podstawy prawa
międzynarodowego i europejskiego, Prawo handlowe i podmioty gospodarcze, Logika praĘczna, Podstawy
prawoznawstwą Administracja publiczna i gospodarcza, Konst;rturyjny ustľój państwa, Podstawy ekonomii, Prawo
administracyjne, Postępowanie administracyjne, Publiczne prawo gospodarcze, Podstawy prawa cywilnego,
Zobowiąz.ania w prawie publiczrym i prywatnym, E-administracja i informacja publiczną Podstawy prawa pĺacy i
ubezpieczeń społecznych, Finanse publiczne i prawo finansowe, Zamówienia publiczre.
' Do grupy tej zaliczono następujące przedmioý: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Technologia informacyjna, Prawo
własnoŚci intelektualnej i komercjalizacja, Prawo handlowe i podmioý gospodarcze, Kompetencje w administracji,
łntemational investnents, Pľawo administracyjne, Postępowanie ađministracyjne, Publiczne prawo gospodarcze,
Podstawy prawa cywilnego, Negocjacje i mediacje w procesie inwesýryjnym, Zobowiązarlia w prawie publicznym i
prywatnym, E-administracja i informacja publiczną Podsüawy prawa pracy i ubezpieczeń społecanych, Redagowanie
pism, Zamówienia publiczrre, Zarądzanie projektami w ađminishacji, obieg dokumentów w zaÝJadzie pracy,
Rachunek kosztów w inwesĘcjach, Excel w adminishacji, Technika prawodawcza w procesie inwestycyjnym,
organizacja i finansowanie inwestycji, Zagospodaľowanie przestzenne, Pľzedmiot techniczny I: Produkcja żywności,
Przedmiot techniczty II: Gospodarka obiegu zamkniętego, Pľzedmiot technicary III: ochĺona środowiska w
inwestycjach, Przedmiot technicany IV: Systemy informacji przestrzennej, Pľzedmiot techniczny V: Inwesýcje
budowlane, Przedmiot techniczny VI: Wdrażanie energii odnawialnej, Przedmiot techniczry VII; Logistyka i
transpoľt, Przedmiot techniczny VIII: AutomaĘzacja i robotyzacja, Przedmiot techniczry IX: IT i sztvcma
intelígencja, Prakýka I, Praktyka II, PrakĘka III.
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procentowy udział liczby punktów ECTS dla dyscypliny
nauki (lub sztuki) ,,i" w łącz.nej liczbie punktów ECTS -
konieczny do określenia đla każdej dyscypliny, w
przrypadku programu studiów przyporządkowanego do
więcej niż jednej dyscypliny nauki (lub sztuki)

Nauki prawne:52Yo
Nauki o polĘce i
adminisfuacji:3Ż%o
Ekonomia i finanse:

16%

Program studiów zaopiniowany przez wydziałowy oľgan samorądu studenckiego.
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Tabela

Załqcaik nr 12 do Księgi Jakości Kształcenia

efektólľ uczenĺa
pľogram studiów (kieľunek sfudiów): Adminishacja
poziom studiów: studia pieľwszego stopnia - 6
profi l sfudiów : prakty czny
symbol
kierunkowych
efektów
uczenia się

efekty uczenia się (treśó)

Wiedza
Kl W01 Rozumie miejsce iznaczenie administrowania w procesach prawnych,

ekonomicznych, społecznych i przemysłowych oraz jego przedmiotowe i
metodologic zne powĘzania z innym i dyscyplinam i.

Kl w02 Znaw Zaawansowanym stopniu zasady i modele teoret;rczne i metođologiczne w
dyscyplinach nauki prawne, nauki o polityce i administracji ekonomia i finanse i
pokrewnych oľaz rozumie ich znaczęnie dla praktyki administrowania.

Kl WO3 Ma zaa'waĺsowaną wíedzę o kategoriach prawnych, zasadach i praktyce działania
podmiotów w sferze publicznei i obrocie gospodarczvm.

K1 WO4 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zasady doĘczące identyfikacji
procesów zachodzących w strukturach administracji publicznej z wyjaśnieniem
ichprzyczyn, przebiegu i skutków.

K1 WO5 Ma zaawansowaną wiedzę o podstawowych kategoriach prawnych oraz zasadach
đziałania inslrrucji publicznych i podmiotów gospodaľczych w Rzeczypospolitej
Polskiej i w otoczeniu międzynarodowym.

Kl w06 Mazaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie mechanizmów funkcjonowania
systemu finansowego w gospodarce oraz ich pľaktycanym wpĘwie na
adminisfraci ę i przedsiębiorców.

Kl W07 Znazależności zachodzące pomiędzy prawem i administracją azmianami w życiu
społeczno-gospodarczym.

Kt w08 Ma wiedzę o podmiotach prawa publicznego i prywatnego oľaz ich
funkcionowaniu w strukturach społecznvch i obrocie gospodaľczvm.

Kl w09 Znaw zaawansowan1łn stopniu podstawowe dziedziny i kierunki rozwoju
administacj i i tecbniki.

Kl w10 Znametody, techniki inarzędzia inteľpretacji tekstów prawnych oraz ich
zastosowanie w praktyce administracii publicznei i sospodarczei.

Kl wii Zna zasady organizowania, obsługi i ronv|jania inwestycji w gospodaľce'
Ki w12 Ma zaawansowaną wiedzę w zakľesie zasad i norm etycznych oraz ich znaczeniu

w praktyce adminishowania.
K1 Wl3 Zna i rozumie pojęcia i zasady i praktyczne konsekwencje ochĺony informacji

publicznej, danych osobowych i własności intelektualnei'
Kl W14 iMazaawansowaną wiedzę w zakresie sposobów rorvłiązywania konfliktów w

sferze publicznej i gospodarczej i stosowania opýmalny ch rorvĺiązafi w
konkretnych przypadkach.

Kl W15 Ma wieđzę w zakresie praw i obowiązków człowiekaw wybranych obszarach
regulacji prawnych.

Kl W16 Ma zaawansowaną wiedzę podstawową z zakresu organizacji i systemu prawnego
wybranych organizacj i międzynaľodowych.

Kl W17 Znairozumie teorie i terminologię z zakesu języka obcego umożliwiającą
posfugiwanie się językiem obcym na poziomie 82 Euĺopejskiego Systemu opisu
Kształcenia Językowego

Umieiętności
Kl UOl Posiada umiejętnośó wykorzystania zdobytej wiedzy z uwzględnieniem

umiejętności nabytych podczas pľaĘki zawodowej' Potľafi prawidłowo i
samodzielnie wyszukiwaó, oceniaó, selekcjonować i użýkowaó informacje z
wykorrystaniem różnych żrődeł i sposobów.
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Kl UO2 Potraťl prawidłowo interpretowaó, wyjaśniać i wykorąystywaó w praktyce
zjawiska prawne' spďeczne i ekonomiczne doĘczące funkcjonowania
adminishacji orazprzewidywać ich praktyczne skutki, zwykorzystaniem metod i
naruędzi charakterystycznych dla wymienionych dyscyplin naukowych.

Kl UO3 Potľafi prognozowaó, formułow ać; i ĺonłiąrywaó pľoblemy teorety czne i
praktyczne z zakľesu administowania i przedsiębiorczości. Potľafi dobieraó
adekwatne źródła informacji, metody inarzędziabadawcze oraz opracowywaó i
pľezentowaó wypracow ane r ozwiązania'

KI UO4 Potrafi wykorrystywać: al<ý noľmaĘrwne do pľognozowania i wyjaśniania
praktycznych skutków zjawisk i procesów zacbodzących w administacji
publicznej i w przedsiębiorstwach orazdo wykonywaniazadań praktycznych w
zakresie administľowania.

K1 UO5 Prawidłowo prognozuje i ocenia skutki pľocesów i zjawisk społecznych,
pľawnych i ekonomicznych; potafi wskazaé ichptzyczyny i cechy
charakterystyczne oľaz dokonywaé ich kľytycznei analirv i syntezy.

Kl UO6 Posiada prakĘczną umĘętnośó wykoľzystanía zdobýej wiedzy i doświadczenia
w celu popľawnego wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzącychw
administacji publicznej i w przedsiębioľstwach oraz wykonywania zadaŕl
praktycznych w zakľesie administrowania. Wykorzystuje w tym celu
specjalistyczną terminologię oraz właściwie dobieľa źródłai informacje znich
pochođzące.

Kl UO7 Posiada umiejętnośó prawniczego rozumowania ze szczególnym uwzglęđnieniem
praktycznego zastosowania metod i zasad wykładni orazuzasadniania konkluzji
interpretacyjnych, wykorąystując właściwy dobór zľódeł oľaz informacji z nich
pochodzących.

KI UO8 Posiada umiejętnośó skutecznej dyskusji, merytorycznego argumentowania craz
forrnułowania wniosków odwofując się do źľóđeł pľawa i poglądów innych
autorów, wykor7ystującpÍzy ým specjalisĘcznąteľminologię chaľakterysĘczną
dla dyskutowanego przypadku.

Kl UO9 Potľafi ocenió przydatnośó i wykorzysýwaó ýpowe metody, pľocedury i dobre
praktyki do realizacji zadań złłiązanych z administowaniem. Wykorzystuje
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w bieŻącej działalności i
!9qąĘ funkcjonowaé w modelu e_administac|i'

K1 UlO PotraÍi poľozumieć się z wykorzystaniem ľóźnychkanałów komunikacji. Posiada
.rozwinięte kompetencje interpersonalne i używa języka specjalistycznego w
działalności praktycznej.

Ki UlI Potľafi posfugiwać się normami i regułami etycznymi, prawnymi i gospođaľc4'mi
oľaz rozsírrygaó dylemaĘ z nich wynikające. ocenia przyczyny i pľzewiduje
skutki działań w adm inistraci i.

Kl U12 Posiada umiejętnośó prąygotowania wysĘpień w formie ustnej i pisemnej z
wykorzystaniem właściwy ch źłődeŁ oÍaz noułoczesnych technologii
informacyl nych.

KI UI3 Posiada umiejętność posfugiwania się językiem obcym na poziomie B2
Systemu opisu Kształcenia Językowego

Kl U14 Potrafi samodzielnie zdobywaó wiedzę orazĺozłłijaó umiejętności prakýczne i
bada'wcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, orazkorzystając z
ryiedzy teoretycznej i praktyki.

Kl UI5 Posiada umiejętnośó planowania i organizowania pľacy indywidualnej oraz
zespołowej.

KI UI6 Posiada umiejętnośó samodzielnego planowania i realizowania procesu uczenia
się przez całe żĺycie.

Kompetencje spoleczne
Kl KOI Jest zdolny do krytycznej oceny swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Jest

otwalty na potrzebę ciągłego dokształcania się, aktualizowania wiedzy i
rozwrlanla zawodowych.

Kl KO2 Jest świadomy znaczenia organizowanią planowania, motywowania, kierowania i
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kontrolowania we wspołczesnej administracji oraz jest zdolny do akĘwnego
udziału w tych procesach.

KI KO3 Kryýcznie ocenia nowe rozwiązania, jest otwarty do ich wdrażania i gotowy do
zmian w świetle nowych rorwiązań i praktyk w administracji publicznej i w
przedsiębiorstwach.

Kl KO4 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracy zespofu, identyfikuje
pĘnące ztego koľzyści praktyczne, jest zdolny do realizacji indywidualnychoruz
zespołowych zadaí z zakresu adminisľacji. Jest otwaĘ na poľozumiewanie się z
osobami będącymi i nie bsącymi specjalistami z zakresu administľacji i
przedsiębioľczości.

Kl KOs Jest zdolny' by odpowieđnio okľeślaó prioľyteý służące rea|izacji okľeślonego
przez siebie lub innych zadaniaorazsamoďzielnie inicjowaó i podejmowaó
działaniaw sfeľze funkcjonowania organów administľacji publicznej i
przedsiębiorstw.

Kl KO6 Jest zdolny by prawidłowo idenýťlkowaó zadania i problemy naleĘce do
poszczególnych obszarów ađministracji zvłiązane z wyborem ścieżki karioy
zawodowej oraz wykonywaniem pľacy zawodowej, z poszanowaniem zasad jej
wykonywania i zasad etyki zawođowei.

Kl KO7 Jest świadomy wagi zachowania się w sposób profesjonalny, podejmowania
refleksji na tematy etyczne i przeŚrzegania zasad eĘki w Ęciu codziennym i
zawodowym.

Kl KO8 Jest zdolny do dostľzegania i formułowania pľoblemów moralnych rwiązanych z
własną i cudzą pracą. Jest gotowy do poszukiwaniaiwdraŻania optymalnych
rorvłiązań, dokonywania wyborów i postępowania zgodnie z zasadami etyki.

Kl KO9 Jest świadomy szybkiego rozwoju wiedzy o prawie, administracji, ekonomii i
technice oraz zmian legislacyjnych i oľganizacýnych. Rozumie koniecznośó
stałego uzupełniania i doskonalenia wiedzy i umieiętności.

Kl K1O Jest zdolny do myślenia i działaniaw sposób pľzedsiębioľcz! oÍaz do założęnia
działalności gospodarczei i administowania podmiotem gospodarczym.

KI K1i Jest zdolny do rozpoznawania głównych potzeb spďecznych i gospodaĺcrych na
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz inicjowania ich optymalnego
zasp oko i enia we współp Í acy z adm inistľaci ą publiczną.

Objaśnienia
Symbol efektrr tworą:
- litera K - wyróżnik efektów kierunkowych,
- Iiczba 1 -studia pierwszego stopnia,
- znak _(podkreślnik),
- litery w, U lub K _ oznaczenie kategorii efektów (w _ wiedza,' U - umiejętności, K

kompetencj e społeczne),
- 01, ... - numer efektu w obľębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfľ
(numeľy l-9 naleĘ poprzedzić cyfľą 0).
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KrnnuNEK SľupIÓW - Frnro oF sTUDY

. ADMINISTRACJA . PROFIL PRAKTYCZNY

. ADMINISTRATION
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půerwszego stopnůa
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Fírst Cycle Programme - FuII-Tíme Studíes
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Politechnika Opolska
\^/vdział Ekonomii i Zarządzania

Politechnika Opolska
Wydział Ekonomi i i Zarządzania
Opole 2021 r.

Kierunek studióW: ADlVlNlSTRACJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Field of study: ADMINISTRATION

cHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: ADMlNlsTRAcJA _ PRoFlL PRAKTYcZNY

specjalność: oesrucA lNWEsTYcJl W GosPoDARcE

profll: PRłxĺyczľy

nazwa wydziału: Wyozlłł- Exoľĺoľrłll l zARzĄDzANlA

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowĺązuje od roku
akademickiego

2021t2022

foľma studiów (stacjonarne / niestacjonaľne) stacjonarne

poziom studiów (lstopnia / ll stopnia) l-go stopnia

czas tnľania (w sem.) 6

tytuł zawodowy otľzymywany przez absolwenta licencjat

liczba punktów EcTs 183
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Politechnika Opolska
\Ałdział Ekonomii i zarządzania

Kierunek studióW: ADlVlNlSTRACJA - PRoFlL PRAKTYcZNY
Field of study: ADMINISTRAT|oN

PLAN STUDIOW_ STUDY PLAN

Sprc;łl-tĺośl - SpecnuEATloN:
Ossrucn rNWEsrycJr w cospoDARcE

_ lľvesrrnEruT ADMlNlsTRATloN

POLITECHNIKA OPOLSKA
vVYDzlAŁ EKoNoMIl l zARzĄDzANlA

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ECONOMTCS AND MANAGEMENT

Kieľunek studiów:
ADMINISTRACJA - PROFIL PRAKTYCZNY

Field of study
ADMINISTRATION

Sĺunn Sracuoĺłnľe PlsRwszeco sTopNIA - LlcrncĺłcxlE
Flnsĺ Cvcrc PRooR^ąuue - Fuu--Tlue Sľuoles (Bachelor's degree)

SEMESTR: 1 (í" Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminaľ)

1.'l
Bezpieczeństwo i higiena pracy

15 1 o
occupational safeý and health

1.2
Technologia informacyjna

15 't5 2 olnformation technology

1.3
Logika praktyczna

15 15 2 PPractical logic

1.4
Podstawy prawoznawstwa

15E 30 5 PBasics of jurisprudence

't.5
Administracja publiczna i gospodarcza

30 15 3 P
Public and economic adminĺstration

1.6
Konstytucyjny ustrój państwa

30E 15 5 P
Constitutional system of a state

1.7
Podstawy ekonomii

30 3 PBasics of economics

1.8
Statystyka i demografia

15 '15 3 K
Statistics and demography

1.9
Redagowanie pism

30 3 K
Editing official documents

't.1 0

Pzedmiot techniczny: Produkcja i paetwórstwo
rolno-spożywcze

15 1 K
Technical subject: Production and agri-food
processing

1.11
Pzed miot techn iczny: Automatyzacja i robotyzacja

15 I K
Technical subject; Automation and robotisation

1.12
Paedmiot techniczny: lT i sztuczna inteligencja

't5 1 KTechnĺcal subject: lT and artiÍicial intelĺigence
Lĺczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 210 75 60

30
Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 345
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Politechnika Opolska
\^łdział Ekonomii i zarządzania

Kierunek studióW: ADMlNlSTRACJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Field of study: ADMINISTRATION

SEMESTR: 2 (2"d Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s

Subject unit - semester curriculaľ (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (PĘect) (Seminar)

2.',|
Język obcy

30 ,l o
Foreign language

2.2
Podstawy prawa międzynarodowego i

europeiskiego 30 í5 4 P
Basics of international and European law

2.3
Kompetencie w administracii

30 2 H
Competences in administration

2.4
Prawo administracyjne

15E 30 5 P
Adminĺstrative law

2.5
Podstawy prawa cywilnego

15E 30 4 P
Basics of civil law

2.6
Etyka w administracji i gospodarce

30 3 H
Ethics in administration and economy

2_7
E-administracja i informacja publiczna

í5 15 2 P
E-adminĺstration and public information

2.8
obieq dokumentów w zakładzie pracy

15 2 K
Circulation of documents ĺn a workplace

2.9
Excel w administracji

30 2 K
Excel in administration

2.',l0
Zagospodarowanie pzestrzenne

15 15 3 K
Spatial economy and planning

2.1',|

Pzedmiot techniczny: Gospodarka obiegu
zamkniętego 15 1 K
Technical subject: Cĺrcular economy

2.12
Pzedmiot techniczny: Systemy informacji
pzestrzennej 15 1 K
Technical subject: Spatial information systems

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

180 120 60
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

360
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Potitechnika opoĺska
\^/ydział Ekonomii i zaÍządzania

Kierunek studióW: ADMlNlSTRACJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Field of study: ADMINISTRATION

SEMESTR: 3 (3d Semester)
Liczba godzin zajęćw semest]ze; E _ egzamin
Woľking time (hours) a semesteľ; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s

Subject unit - semesteľ curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
\ÄlVchowanie Íizvczne

30 0 o
Physĺcal education

3.2
Język obcy

30 1 o
Foreign language

3.3
Prawo własnoŚci intelektualnej i komeĘalizacja

30E 30 4 P
lntellectual property law and commercialisation

3.4
Postępowan ie administracyjne

15E 30 4 P
Ad ministrative procedure

3.5
Negociacje i mediacje w procesie inwestycyjnym

15 15 2 K
Negotiations and mediations in investment process

3.6
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń

15 't5 3 K
Basics of criminal law and misdemeanours law

3.7
Zobowiazania w prawie publicznvm i prywatnym

15 30 4 P
Liabilities in public and private law

3.8
Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

15E 30 3 P
Basics of labour law and social insurance

3.9
Rachunek kosztów w inwestycjach

15 30 3 K
lnvestment projects efficiency analysis

3.10
Pzedmiot techniczny: Inwestycje budowlane

15 1 K
Technical subject: Construction investments

3.11
Praktvka I

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 K
lnternship I

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

135 z',t0 30
30

Razem godzin/ECTS w semestrze flotal hours/ECTS in a
semesteľ)

375



Liczba godzĺn zajęć w semestľze; E - egzamin
Worklng time (hourc) a semester; E - ExamSEMESTR: 4 (4ń Semester)

sPzedmiot W c L P

(Lecture) (Practical
classes)

(Laboľatory
classes)

(PĘect) (Seminar)

ECTS TYP
Nr

Sub|ect unit _ semesteľ curricular

\Ałchowanie fizYezne
30 0 o4.1

Physical education

Jęzvk obcv
30 1 o4.2

Foreign language
Prawo handlowe i podmioty gospodarcze

5 P4.3
Trade law and business entities

30E 30

Publiczne prawo gospodarcze
4 P4.4

Public economic law
í5E 30

Pzedmiot techniczny: ochrona Środowĺska w
inwestycjach

Technical subject: Environmental proteđion in
investments

15 1 K4.5

Seminarium dyplomowe I

15 1 K4.6
Diploma seminar I

, l .ĺl;il ,;',1'1l'l,'l:'l,',l;;l''
tli' ,1,i ir,),rt.,l I r lir '

Politechnika Opolska
\^,ydział Ekonomii i zarządzania

Kierunek studiów: ADMlNlSTRACJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Field of study: ADMINISTRATION
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Politechnika opoĺska
\^,rydział Ekonomii i zarządzania

Kierunek studiów: ADMlNlSTRACJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Field of study: ADMINISTRATION

4.7

Przedmiot obieralny: Alternatywne Źródła
finansowania dla paedsiębiorclw w Europie

15 15 (3) ob
Electĺve course: Alternative sources of Íinancing for
entrepreneurs in Europe

Pzedmiot obieralny: Cyfryzacja gospodarki w
Polsce 15 15 (3) ob
Elective course: Digitalisation of economy in Poland
Plzedmiot obieralny: E-biznes í5 15 (3) ob
Elective course: E-business
Przedmiot obieralny: Elektroniczne procesy
inwesýcyjne 15 15 (3) ob
Elective course: Electronic investment processes

Pzedmiot obieralny: Elektroniczne rejestry i bazy
wiedzy prawnej

15 15 (3) ob
Elective course: Electronic records and legal
knowledge bases
Przedmiot obĺeralny: Elementy procedur sądowych

15 15 (3) ob
Elective course: Elements of judicĺal procedure

Przedmiot obieralny: Modele admĺnistracjĺ w
Wbranych państwach

15 15 (3) ob
Elective course: Models of administration in
selected countries

Pľzedmĺot obieralnv: ochrona danvch osobowych
15 15 (3) ob

Elective course: Personal data pľotection

Pzedmiot obieralny: Ochrona konkurencji i

konsumentów
15 15 (3) ob

Elective course: Competition and consumer
protection

Paedmiot obieralny: Organy ochrony i pomocy
prawnej 15 15 (3) ob
Elective course: Protection and legal aid authorities

Pzedmiot obieralny: Podstawy języka urzędniczego
15 ĺ5 (3) ob

Elective course: Basics of official language

Pzedmiot obieralny: Prawo ubezpieczeniowe
15 15 (s) ob

Elective course: lnsurance law

Pzedmiot obieralny: PzestępczoŚć gospodarcza i

cyberprzestępczość 15 15 (3) ob
Elective course: Economic crime and cybercrime

Pzedmiot obieralny: System wspierania małych
firm 15 15 (3) ob
Elective course: Small business support system

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

150 225 (w tym 90 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

375

7



PoliteÔhnika opolska
\^łdział Ekonomii i zarządzania

Kierunek studiów: ADMlNlSTRACJA - PRoFlL PRAKTYczNY
Field of study: ADMINISTRATION

SEMESTR: 5 (5ń Semester) Liczba godzin zajęć w semestrue; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Pľactical
classes)

(Laboľatory
classes) (PĘect) (Seminar)

5.í
Język obcy

(E) 30 2 o
Foreiqn lanquaqe

5.2
lnternational investments

15 1 K
lnternational investments

5.3
Podstawy rozwoju regionalnego

30 2 K
Basics of regional development

5.4
Finanse publiczne i prawo Íinansowe

15E 30 4 P
Public Íinance and Íinancial law

5.5
Zamówienia publiczne

't5E 30 4 P
Public procurements

5.6
Zaządzanie projektami w ad ministracji

15 15 3 K
Project management in administration

5.7
Techn i ka prawodawcza w procesie i nwestycyj nym

't5 15 2 K
Legislative technique in investment process

5.8
Organizacja i finansowanie inwestycji

30 45 5 K
Organization and financing of investments

5.9
Pzedmiot techniczny: Odnawialne Źródła energii

15 1 K
Technical subject: Renewable energy sources

5.10
Pzedmiot techniczny: Logistyka i transpoń

15 1 K
Technical subject: Logistics and transport

5.11
Seminarium dyplomowe ll í5 ,l K
Diploma seminar ll

5.12
Praktyka ll

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 K
lnternship ll

Liczba godzin w semestrze (Number of houľs in a
semester)

165 í05 45 15 í5
31

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

345

a



SEMESTR: 6 (6b Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) asemester; E-Exam

ECTS TYP
Nľ

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lectuľe) (Practical

classes)
(Laboratoľy

classes)
(Project) (Seminar)

6.'l
Seminarium dyplomowe lll

30 2 K
Diploma seminar lll

6.2
Praktyka lll

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 20 K
lnternship lll

6.3
Praca dyplomowa

godziny niekontaktowe (un-contact hours) í0 K
Diploma project

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 30

32
Razem godzin/ECTS w semestze (l-otal hours/ECTS in a
semester) 30

Politechnika Opolska
\^ivdział E konom ii i zaÍządzania

Kierunek studiów: ADMlNlsTRAcJA _ PRoFlL PRAKTYcZNY
Field of study: ADMINISTRATION

I



Politechnika Opolska
\^/vdzĺał Ekonomii i Zarządzania

Kierunek studiów: ADMlN|STRACJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Field of study: ADIVINISTRATION

PLAN STUDTOW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs W planie studiów

1830 ĺ83
Totalcontact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Pzedmioty - p. ECTS razem wg planu udział
o ogólne I 4.37 %

P Podstawowe 65 35.52%
H Humanistyczne 5 2.73%
K Kierunkowe 87 47.54 %

ob Obieralne 18 9.84 %

Łącznie 183 '100.00 %

Pľogram kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów ADM|NlsTRAcJA -
PRoFlL PRAKTYCZNY (studia pienľszego stopnia)
Plan i program studiÓw:

- uchwalony pzez Senat PO w dniu nie podano daty

- zaopiniowany przez samoząd studencki'

Polĺtechnika opolska
Vtłdział Ekonomii i Zarządzania
Opole2021r.

dr

kt;rkr
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Politechnika Opolska
\^łdział Ekonomii i zażądzania

Kierunek studióW: ADMlNlsTRAcJA - PRoFlL PRAKTYoZNY
Field of study: ADMINISTRAT|ON

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kieľunek studiów: ADM|NlsTRAcJA - PRoFlL PRAKTYcZNY

speciaIność: oesrucA lNWEsTYcJl W GosPoDARcE

profil: Pnnxĺvczľv

nazwa wydziału: Wyozlłł- Exoľolrĺll l zARzĄDzANlA

Politechnika Opolska
Wydział Ekonomi i i Zaządzania
Opole 2021 r.

2

uehwďa senatu Po z d''nia n'io podano daty
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POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ EKoNoMlI l zARzĄDzANlA

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Kierunek studiów:
ADMINISTRACJA . PROFIL PRAKTYCZNY

Field of study:
ADMINISTRATION

Sĺuolł NlEsĺncĺolĺnRľe PleRwszEGo Sľopl.llł * Llcerucĺłcxle
FIRsľ Cycls Pnocnerłue _ Pĺnĺ_Tlĺue Sĺupns (Bachelor's degree)

Politechnika Opolska
\AĄdział Ekonomii i zarządzania

Kierunek studiów: ADlVlNlsTRAcJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Fietd of study: ADIVINISTRATION

PLAN sTUDlÓW- STUDY PLAN

SpEc.lnlľośl - SpecnllzATloN:
ossruoł lNWEsTYcJl W GosPoDARcE

- lNvesĺueľT AoulľlsľRĺĺIolĺ

SEMESTR: 1 ('1"' Semester)
Liczba godzin zajęć,w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s

Subject unit - semester curľicular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

1.1
Bezpieczeństwo i higiena pracy

10 1 o
Occupational safety and health

1.2
Technologia informacyjna

10 10 2 o
I nformation technology

1.3
Logika praktyczna

10 10 2 P
Pľactical logic

1.4
Podstawy prawoznawstwa

10E 20 5 P
Basics of jurisprudence

1.5
Administracja publiczna i gospodarcza

20 10 3 P
Public and economic administration

'ĺ.6
Konstytucyjny ustrój państwa

208 10 5 P
Constitutional svstem of a state

1.7
Podstawy ekonomii

10 3 P
Basics of economics

1.8
Statystyka i demograÍla

10 't0 3 K
Statistics and demography

't.9
Redagowanie pism

20 3 K
Editing offi cial documents

1.10

Pzed miot tech n iczny: P rod u kcja i przetwÓrstwo
rolno-spożywcze

10 1 K
Technical subject: Production and agri-food
processing

1.11
P zed miot tech n iczny: Automatyzacja i robotyzacja

10 1 K
Technical subject: Automation and robotisation

1.12
Pzedmiot techniczny: lT i sztuczna inteligencja

10 1 K
Technical subject: lT and artificial intelligence

Liczba godzin w semestae (Number of hours in a
semester)

't30 50 40
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

220

3



nEw semestfze; egzamlnczbaLi zajęćgodzi
E Examame rs)tiSEMESTR: 2 (2"d Semester)

sPLcWPzedmiot
TYP

(Seminar)

ECTS

Nr Subject unit - semester cuľńculaľ

o120
2.1

lang

Podstawy prawa międzynarodowego i
P410102.2

Basics of international and Eu law

w admin H2102.3 in administration

Prawo admin P52010E
law2.4

prawa P410E 20
of civil law2.5

Etyka w admini ospodarcei 3 H202.6
Ethics in administration and economy

il publicznaE-ad 2 Pĺ0102.7
ministration and information

Obieg dokumentÓw w zakładzie K210
2.8

Ciľculation of documents in a

Excel w admin K220
2.9

in administration
rowanie K31010

and
2.10

Przedmiot technicznY: Gos podarka obiegu
K't0

Circular economyechnical
2.11

Pzedmiot technicznY: SystemY informacji
I K102.12

Technical informations
80 40100godzin w semestze (Number of houľs ina

30

220Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a

semester)

Politechnika OPolska
\Ąłdziáł Ekonomii i zaÍządzania

Kierunek studiów: ADMlNlsTRAcJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Field of study: ADMINISTRATIoN

4



Politechnika Opolska
\^łdział Ekonomii i zarządzania

Kierunek studiów: ADMlNlsTRAcJA _ PRoFlL PRAKTYcZNY
Field of study: ADMĺNlsTRATloN

SEMESTR: 3 (3d Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s

Subject unit - semester cuľricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
Język obcv

20 ,| o
Foreign language

3.2
Prawo włas ności intelektualnej i komeĘalizacja

20E 10 4 P
lntellectual property law and commeľcialisation

3.3
Postępowan ie admin istracyjne

10E 20 4 P
Ad min istrative procedure

3.4
Negocjacje i mediacje w procesie inwestycyjnym

10 10 2 K
Negotiations and mediations in investment process

3.5
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń

't0 10 3 K
Basics of crimĺnal law and misdemeanours law

3.6
Zobowiązania w prawie publicznym i prywatnym

10 20 4 P
Liabilities in public and private law

3.7
Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

10E í0 3 P
Basics of labour law and social insurance

3.8
Rachunek kosztiw w inwestycjach

't0 20 3 K
lnvestment pro|ects eÍÍiciency analysis

3.9
Plzedmiot techniczny: lnwestycje budowlane

10 1 K
Techn ical subject: Construction investments

3.10
Praktyka I

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 K
lnternship I

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semesteľ)

90 't00 20
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (ľotal hours/ECTS in a
semester)

210

5



Politechnika Opolska
\^rydział Ekonomli i zarządzania

Kierunek studlów: ADlVlNlSTRACJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Field of study: ADl\.łlNlsTRAT|oN

SEMESTR: 4 (4'h Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Woľking time (hours) a semester; E _ Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminaľ)

4,',|
Język obcy

20 I o
Foreiqn lanouaqe

4.2
Prawo handlowe i podmioty gospodarcze

20E 10 5 P
Trade law and business entities

4.3
Publiczne prawo gospodarcze

10E 20 4 P
Public economic law

4.4

Przedmiot techniczny: ochrona środowiska w
inwestyciach í0 1 K
Technical subject: Environmental protection in

investments

4.5
Seminarium dyplomowe I

10 1 K
Diploma seminar I

Przedmioty obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

18

4.6

Pzedmiot obieralny: Alternatywne ŹrÓdła
finansowania dla pzedsiębiorciw w Europie

10 10 (3) ob
Elective course: Alternative sources of Íinancing for
entrepreneurs in Europe

Pzedmiot obĺeralny: CyfryzaĄa gospodarki W

Polsce 10 10 (3) ob
Elective course: Digitalisation of economy in Poland
Przedmiot obieralny: E-biznes

10 10 (3) ob
Elective course: E-business
Pzedmiot obieralny: Elektroniczne procesy
inwestycyjne 10 't0 (3) ob
Elective course: Electronic investment processes

Pzedmiot obieralny: Elektroniczne rejestry i bazy
wiedzv prawnei

10 't0 (3) ob
Elective course: Electronic records and legal
knowledge bases
Pzedmiot obieralny: Elementy procedur sądowych

10 1o (3) ob
Elective course: Elements of judicial procedure

Pzedmiot obieralny: Modele administľacji w
wybranych państwach

10 10 (3) ob
Elective course: Models of administration in
selected countries

Pzedmiot obieralny: Ochrona danych osobowych
10 10 (3) ob

Elective course; Personal data protection

Pzedmiot obieralny: Ochrona konkurencji i

konsumentÓw
10 10 (3) ob

Elective course: Competition and consumer
protection

Paedmiot obieralny: Organy ochrony i pomocy
prawnej 10 10 (3) ob
Elective course: Protection and legal aid authorities

Przedmiot obieralny: Podstawy języka urzędniczego
10 10 (3) ob

Elective course: Basics of official language

Plzedmiot obieľalny: Prawo ubezpieczeniowe
10 't0 (3) ob

Elective course: lnsurance law

Pzedmiot obieralny: Pzestępczośi gospodarcza i

cyberprzestępczoŚĆ 10 10 (3) ob
Elective course: Economic crime and cybercrime

Pzedmiot obieralny: System wspierania małych
firm 10 10 (3) ob
Elective course: Small business suppoń system

6



Politechnika Opolska
Vlłdział Ekonomii i zanądzania

Kierunek studióW: ADMlNlsTRAcJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Field of study: ADMINISTRATIoN

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

100 120 (wtym 60 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

220

7



Politechnika Opolska
\^/vdział Ekonomii i zarządzania

Kierunek studióW: ADMlNlsTRAcJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Field of study: ADMINISTRATION

SEMESTR: 5 (5h Semester) Liczba godzin zajęć W semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s

Subject unit - semester cuľricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Pľoject) (Seminar)

5.1
Język obcy

(E) 20 2 o
Foreign language

5.2
I nternational investments

10 1 K
lnternational investments

5.3
Podstawy rozwoju regionalnego

10 2 K
Basics of regĺonal development

5.4
Finanse publĺczne i prawo Íjnansowe

't0E 't0 4 P
Public finance and financial law

5.5
Zamówienia publiczne

10E 20 4 P
Public procurements

5.6
Zaządzanie proieKami w ad min istracii

10 10 3 K
Proiect management ĺn administration

5.7
Tech n ika prawodawcza w procesie i nwestycyj nym

10 10 2 K
Legislative technique in investment process

5.8
organizacja i Íinansowanie inwestycji

20 30 5 K
organisation and Íinancing of investments

5.9
Pzedmiot techniczny: odnawialne Źródła energii

10 ,l K
Technical subject: Renewable energy sources

5.10
Pzedmiot techniczny: Logistyka i transport

't0 1 K
Technical subject: Logistĺcs and transport

5.11
Seminarium dyplomowe ll

10 1 K
Diploma seminar ll

5.12
PrakĘka ll

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 K
lnternship ll

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

í00 60 30 10 10
31

Razem godzin/ECTS w semestze (Iotal hours/ECTS in a
semester)

210

a



Politechnika Opolska
\^ivdział Ekonomii i zarządzania

Kierunek studióW: ADMlNlsTRAcJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Field of study: ADMlNĺsTRATloN

SEMESTR; 6 (6b Semester) Liczba godzin zajęć W semestne; E - egzamin
Working tlme (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s

Subject unit - semester curńcular (Lecture) (Practlcal
classes)

(Laboratory
classes)

(PĘect) (Seminar)

6.1
Seminarium dyplomowe lll

20 2 K
Diploma seminar lll

6.2
Praktyka lll

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 20 K
lnternship lll

6.3
Praca dyplomowa

godziny niekontaktowe (un-contact hours) í0 K
Diploma project

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

20
32

Razem godzin/ECTS W semestrze (ľotal hours/ECTS in a
semester)

20

c



Politechnika Opolska
\^łdział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek studiów: ADMlNlsTRAcJA - PRoFlL PRAKTYCZNY
Field of study: ADMINISTRATION

PLAN STUDTOW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs W p|anie studiów ,tí00 't83
Totalcontact houľs/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty - p. EGTS razem wg planu udział
o ogólne 8 4.37 %

P Podstawowe 65 35.52%
K Kierunkowe 87 47.54 %

H Humanistyczne 5 2.73%
ob Obieralne 18 9.84 %

Łącznie: 183 100.00 %

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia sĺę d|a kierunku studiów ADM|NlsTRAcJA -
PRoFlL PRAKTYCZNY (studia pienľszego stopnia)
Plan ĺprogram studiów:

- uchwalony pnez Senat PO w dniu nie podano daty

- zaopiniowany przez samoząd studencki'

Politechnika Opolska
\Äłdział Ekonomii i Zarządzania
Opole2O2l r.

dr
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Sylwetka Absolrventa kierunku Administľacja I_go stopnia
pľaktycznym

o pľofilu

Absolwent studiów I-go stopnia kierunku ,,Administracjď' o profilu praktycznym jest
pľzygotowany do wykonywania zadań nĺńązanych ze stosowaniem prawa' tworzeniem prostych
ľegulacji pľawnych, interpretacją prawa oľaz planowaniem i znządzałllem zasobami organizacji.
Absolwent jest pľzygotowany do pľacy w zespole jako osoba odpowiedáalna za wykonywanie,
definiowanie lub rozLiczanie Zaďań złłiązarrych z administrowaniem. Absolwenta cechują
umiejętności pľaktyczne nabyte i doskonalone w trakcie 6-miesięcznych praktyk zawodowych i
zajęć: dyđaktycznych (w znacznej części prowadzonych w formie iwíczeí i laboratoľiów). Jest
pľzygotowany do pracy w waľunkach informatyzacji zakJadu, posfugiwania się specjalisĘcznymi
progIamami i bazami danych oraz kotzystania z zasobőw sieciowych w celu rozłłiązywania
problemów pľaktyczrych. Specjalność, obsługa inwesýcji w gospodarce wyposaza absolwenta w
wiedzę pral<tyczną, liemviązarlą bezpośrednio z pľawem i klasycmie rozumianą administľacją,
potrzebną do obsługi ađministracyjnej pľojektów inwestycyjnych, jak elementy ekonomii i
finansów, zagospodarowania przestrzenrlego i wybľanych nauk technicznych.

Absolwent sfudiów l-go stopnia vĺyrőżnia się następującymi cechami opisującego jego
wieđzę, umiej ętności i kompetencj e społeczne :

WIEDZA
Absolwent kieľunku ,,Ađministracjď' dysponuj e wieđą w zakresie nauk prawnych, nauk o

polĘce i administľacji, wybranych zagađrueń z zakľesu ekonomii i finansów oraz elementów
zagospodaľowania przestľzennego i nauk techniczrych. Posiada wiedzę na temat instytucji
publicznych, systemu organów władry, ich struktury orazwzajemnych relacji tak w kraju, jak i na
arenie międzynarodowej. Dysponuje wieđą na temat organzacji i funkcjonowania systemu
polítycznego' prawnego' gospodarczego i społecznego państwa polskiego oraz istniejących
ronlŕĺązań ins$tucjonalnych. Ma rozszsrzoną wiedzę o wybranych dziedzínacll pravĺa oraz
zasadach dzíałarĺa podmiotów prawa w sferze publicmej i obrocie gospođaľczym. Zna metody,
tecbniki i narąđňa interpľetacji tekstów prawnych. Zna i rozumie w zaawanso\ryanym stopniu
pojęcia i zasađy w zakľesie ochrony informacji publiczrej, własności intelektualnej oraz prawa
autoľskiego . Ma zaawarlsowaną wiedzę w zakręsie sposobów tozvłiązywania konfliktów w sfeľze
publiczrej i gospodaľczej. Ma zaawansowaĺą wiedzę pođstawową z zaL<resu funkcjonowania
wybranych organizacji międzynaĺodowych. Rozumie mechanizmy funkcjonowania systemu
finansowego w gospodaľce oraz ich pľaktyczny upływ na administrację i przedsiębiorców.
Wľeszcie, posiada wiedzę ekonomiczną oraz znĄomośó pľocesów społeczro-gospodaĺczych, w
szczegőlności pľocesu inwestycyj nego.

UMIEJĘTNoSCI
Absolwerrt kierunku,,Administracja'' posiada umiejętnośó posługiwania się ogólną wíeđą

z zat<resu nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji, a także wybranych działőw
ekonomii i finansów. Potrafi prawidłowo interpretowaó i wyjaśniaó zjawiska prawne, społeczľle i
ekonomiczne doĘcące praktyczrego funkcjonowania administracji. Posiada umiejętnośó
poprawnego stosowania poznanej terminologii. Posiada umiejętnośi prawniczego rozumowania
ze szczególnym uwzględnieniem praktyczrego zastosowania metod i z.asad wykładni. PotraÍi
posługiwaó się normami i regułami etyczrymi, prawnymi i gospodaľczymi otaz rczstrzygaó
dylematy z ruch wynikające. Absolwent potľafi wykoĺzysĘwać, z-dobytą wiedzę i doświadczenia
w celu popľawnego wyjaśniania zjawisk i procesów rachodących w ađministracji publicznej i w
przedsiębioľstwach oraz wykonywania zadań pľaktyczrych w zakresie administrowania ze
szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjnego. Przewiduje skutki konkľetnych działańw
administľacji. Posiada umiejętnośi skutecznej dyskusji, merytorycznego argumentowanía oraz
formułowania wniosków odwofując się do poglądów innych autoľów. Posiada umiejętnośó
planowania i organizowania pracy indywiđualne1 orazzespołowej. Potrafi samodzielnie zdobywac
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wiedzę i ronĺijać, umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz
posiada umiejętnośó samodzielnego planowania i ľealizowania procesu uczenia się przez całe
Ęcie. WykorzysĘe nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w bieĄcej
działalności i potľafi funkcj onowaó w modelu e-administľacj i.

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości 82 Euľopejskiego
Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potraťl stosowaó specjalistyczrą
terminologię z zalĺľesu studiowanego kieľunku.

KoMPETENCJE sPoŁEcZNE
Absolwent kierunku ,,Administracjď' jest zdolny do kľytycznej oceny posiađanej wiedry

oraz weryfikowania swoich kompetencji zawodowych w oparciu o nowe informacje z zakłesu
prawa' administracji, ekonomii i finansów orcz nauk technicznych. Jest przygotowany do
akĘwnego uczestnictwa w dnałalności oľganizacyjnej i realizowania projekľu, ze szczegőlnym
uwzględnieniem obsługi inwesĘcji. Jest zdolny, by odpowiędnio okľeślaó priorytety słuące
rcalizacji określonego przez siebie lub innych zadanla oraz samodzielnie inicjowai i podejmowaó
działaľua w sfęľze funkcjonowania organów administracji publiczrej i przedsiębiorstw. Jest
świadomy znaczenia organizowania, planowania, moĘwowanią kieľowania i kontrolowania we
współczesnej adminisfoacji. Rozumie rclaczetie poprawnego przebiegu procesów
administracyjnych, w szczególności w zakresie obsługi inwestycji. Jest świadomy wagi
zachowalĺa się w sposób profesjonalny, podejmowania ľefleksji na tematy eĘczne i
przestrzeganlazasad' etyki w Ęciu codziennym i zawodowym. Jest zdolny do myśleniai daałanla
w sposób przedsiębiorcry oraz do załoŻerua działa\ności gospodaĺczej. Jest otwaľťy na nowe
technologie w administľacj i i w obrocie gospodarczym.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w chaľakteľze
pracownika urzędu administracji publicznej lub administľacji pľzedsiębiorstwa ze szczegőlnym
uwzglęđnieniem pracy na stanowisku aľiązanym z obsługą inwestycji w gospodarce.
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Gľaduate Pľofile _ field: Admĺnistľatĺono Íirst _ cycle degľee pľogramme'
pľactical pľofile

Gľaduates of the first-cycle degree progľamme in the field of Administration, a pľactical

pľoťtle, are prepared to perform tasks ľelatęd to the application of law, the cręation of simple legal

regulations, the interpľetation of law as well as planning and management of the organization's

ręSources. Graduates aľe prepaľed to work in a team being responsible for performing, defining oľ

accounting administration-related tasks. Graduates are chatactęrized by practical skills acquired

and improved during intemship and didactic classes (conducted mainly in the form of exercises

and laboratories)' They are pľepared to work in conditions of computerization of the company, to

use specialized pľogrammes and databases, and to use network resources to solvę practical'

problems. Specialisation Investment Administration equips graduates with pľactical knowledge,

not directly ľelated to law and classically undeľstood administration necessary to administľative
management of investment pľojects like elements of economy and Íinances, site planning and

selectęd technical sciences'

Graduates of the first-cycle degree pľogramme are distinguished by thę following learning

outcomes:

KNOWLEDGE
Gľaduates of Ađministration have knowledge in the Íield of law science, politics and

administration sciences, selected issues of economy and finances as well as elements of site
planning and technical sciences. They have knowledge of public institutions, the system of
authorities, theiľ structure and mutual ľelations both nationally and internationally. They have

knowledge of organization and functioning of political, legal, ęconomic and social system of
Poland and existing institutional solutions. They have an extended knowledge of selectęd fields of
law and opeľation principles of law entities in the public sphere and economic turnoveľ. They

know the methods, techniques and tools for interpreting legal texts. They have advanced

knowledge anđ understanding of concepts and pľinciples in the pľotection of public information,

intellectual propeľty and copyright. They have advanced knowledge in the field of conflict solving

in the public and economic sphere' They have advancęd basic knowledge of selected intemational

organisations. They understand the mechanisms of the financial system in economy and theiľ

practical impact on the administľation and entľepreneurs. Finally, they have economic knowledge

and knowledge of socio-economic processes, particulaľly of an investment process.

SKILLS
Graduates of Administľation have the skills of using general knowledge in law sciences,

politics and administration sciences as węll as selected aľeas of economy and finances. They are

able to interpľet and explain correctly legal, social and ęconomic phenomena concerning practical

functioning of administration. They have the ability to apply the proper terminology. They have

the skill of legal reasoning with particular emphasis on the practical application of methods and

rules of interpretation. They are able to use ethical, legal and ęconomic noľÍns and rules and to

solve arising dilemmas. Gľađuates can use the acquired knowledge and experience in order to

corľectly explain the phenomena and processes taking place in public administľation and in

enterprises as węll as perform practical tasks in the field of administľation with the emphasis on

investment processes. They anticipate the effects of specific actions in administration. They have

the ability to discuss effectively, to aľgue substantivęly and to formulate conclusions ľeferring to
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the views of other authoľs. They have the ability to plan and oľganize individual and tęam work.

They are able to acquire knowledge independently and develop research skills, guided by the

instructions of a tutor and have the ability to plan and implement a lifelong leaľning pľocess. They
use modern information and communication technologies in cuľrent operations and are able to
function in the e-administration model.

Graduates know a foľeign language at B2 level of Common European Fľamework of
Reference foľ Languages and have abilities to use specialized language of the field of study.

SOCIAL COMPETENCE
Graduates of Administľation aľe able to assess their knowledge critically and to verify theiľ

professional competences based on new information in the field of law, administration, economy,
finances and technical sciences. They are prepaľe for active participation in organizational
activities and devęloping a project with the emphasis on investment services.
They are able to adequately determine the priorities for the implementation of thę tasks set by
themselves or others and independently initiatę and take action in the sphere of functioning of
public administľation bodies and enterprises. They aľe aware of the importance of organizing,
planning, motivating, managing and controlling in modern administration. They understand the

meaning of administrative processes with the emphasis on investment services. They aľe awaľe of
the importance of behaving in a professional manner, making reflections on ethical topics and

obeying the rules of ethics in everyday and professional life. They are capable of thinking and

acting in an entrepľeneurial manner and setting up a business. They are open to new technologies
in administľation and in economic tumover.

Graduates are prepared to take up a pľofessional activity as employees of a public
administration oľ a company administration office with a paľticular emphasis on a position related
to investment servicęs in economy.
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