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Nazwa w języku angielskim
apects of administrative law 

Język wykładowy polski

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia
Elementy prawa administracyjnego

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia 
obowiązkowy

Studia podyplomowe dla których oferowany jest 

przedmiot/moduł kształcenia
Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, 

Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz 

Rozwoju Regionalnego i Lokalnego

Jednostka realizująca
Instytut Administracji, Samorządu i Prawa

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Rok studiów
pierwszy

Semestr
pierwszy

 Założenia i cele 

przedmiotu 

Zapoznanie studenta z pojęciem prawa administracyjnego i jego 

miejscem w systemie prawa, żródłami prawa administracyjnego, 

podstawowymi pojęciami teoretycznymi w nauce prawa 

administracyjnego,prawnymi formami działania administracyji oraz 

rolą sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Zna definicję prawa administracyjnego oraz typy norm w prawie 

administracyjnym;

Potrafi wymienić źródła prawa administracyjnego;

Potrafi wymienić i scharakteryzować prawne formy działania 

administracji;

Zna strukturę i kompetencje sądów administracyjnych;

Zna podstawowe pojęcia  stosowane w nauce prawa 

administracyjnego;

Potrafi wyszukiwać i posługiwać się aktami prawnymi z zakresu 

prawa administracyjnego;

Ma umiejętności pozwalajace na sporządzenie projektu skargi na 

działanie organów administracji;

Zdaje sobie sprawę z konieczności oparcia funkcjonowania 

administracji publicznej o obowiazujace przepisy prawne;

Rozumie istotę i wagę sądowej kontroli nad funkcjonowaniem 

administracji publicznej;

Liczba punktów ECTS
4/0,5

 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu 
Anna Duk-Majewska

Efekty kształcenia (wiedza, 

umiejętności, kompetencje 

społeczne)

Forma i typy zajęć
wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy



Wymagania wstępne i dodatkowe

Treści modułu kształcenia

Literatura podstawowa/dodatkowa

Literatura podstawowa:

1. Prawo administracyjne, M. Wierzbowski, Z. Cieślak 

(red.), Warszawa 2009;

2) Prawo administracyjne, J. Boć, Wrocław 2010;

Literatura uzupełniajaca:

1) Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w 

teorii i orzecznictwie; Z. Duniewska, B. Jaworska - Dębska 

(red.), Łódź 2009;

2) Prawo administracyjne: częśc ogólna L. Bielecki, P. 

Ruczkowski (red.)  Warszawa 2011; 

1. Zagadnienia wstępne

 a) pojęcie administracji

 b) związanie administracji prawem 

 c) klasyfikacja norm w prawie administracyjnym

2. Źródła prawa administracyjnego;

3. Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa 

administracyjnego

  a) aparat administracyjny 

 b) nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo

 c) decentalizacja i centralizacja administracji publicznej

 d) samorząd

 e) rodzaje jednostek administracyjnych w systemie administracji 

publicznej

 f) władztwo administracyjne

 g) ciężary publiczne

 4. Prawne formy działania administracji

 a) akty normatywne administracji

 b) akty administracyjne

 c) ugoda

 d) porozumienie administracyjne 

 e) czynności cywilnoprawne  

 f) czynności faktyczne 

5. Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej 

 a) sądownictwo administracyjne

 b) rola sądów powszechnych w kontroli administracji 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

wykład prowadzony metodą tradycyjną

Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiaganych 

przez studenta
egzamin, podczas którego 

student odpowiada 

pisemnie na trzy pytania 

otwarte, sprawdzajace 

przyswojenie wiedzy 

prezentowanej na 

wykładach oraz 

umiejętności praktycznego 

jej zastosowania

Forma i sposób zaliczenia                                         

(wraz z kryteriami oceniania)

bardzo dobra znajomość materii przedmiotu 5,0

dobra znajomość materii przedmiotu - 4,0

dostateczna znajomość materii przedmiotu  - 3,0



Bilans punktów ECTS

liczba godzin kontaktowych - 16

łączna liczba punktów ECTS - 4 

Forma i sposób zaliczenia                                         

(wraz z kryteriami oceniania)


