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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Funkcjonowanie samorządu terytorialnego 

Nazwa w języku angielskim 
 

Język wykładowy Język polski  

Studia podyplomowe dla których 

oferowany jest przedmiot/moduł 

kształcenia 

Administracji i finansów publicznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)  Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia) Pierwszego stopnia  

Forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) Niestacjonarne 

Rok studiów pierwszy  

Semestr drugi 

Liczba punktów ECTS 3 

Imię i nazwisko koordynatora 

przedmiotu  
Dr Dorota Strus 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z prawną 

konstrukcją funkcjonowania samorządu terytorialnego, 

jego miejscem w systemie organów administracji 

publicznej w Polsce 

 

WIEDZA 

Student: 

  
 

  

zna istotę i zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego, ma 

wiedzę w zakresie zadań realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz w przedmiocie struktury organizacyjnej, instytucji 

nadzoru oraz instytucji powiązanych z samorządem terytorialnym 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Student: 

posiada umiejetność klasyfikowania aktów prawnych dotyczących 

róznych sfer działalności samorządu terytorialnego, potrafi 

interpretować wybrane przepisy prawne regulujące określoną sferę 

działalności samorządu terytorialnego, potrafi rozpoznawać problemy 

związane z wykonywanymi zadaniami przez samorząd terytorialny 

   
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Student: 
  

 
  

  
 

  potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić swoją wiedzę, umie 
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inspirować prace zespołową do przygotowania opracowania o 

charakterze problemowym, potrafi korzystać z literatury przedmiotu 

Forma i typy zajęć 
wykład 

  

Wymagania wstępne i dodatkowe 
 

Treści modułu kształcenia 

1. Podstawy prawne działalności samorządu terytorialnego w Polsce( 

regulacje prawne przyjete w ramach I i II etepu reformy 

decentralizacji administracji publicznej, regulacje konstytucyjne 

wyznaczające podstawy działalności samorządu terytorialnego),2. 

Pojecie, istota i cechy samorządu terytorialnego( korporacyjny 

charakter przynalezności do wspólnoty samorządowej, udział w 

realizacji zadań o charakterze publicznym), pojęcie gminy, powiatu i 

województwa samorządowego, 3. Organizacja jednostek samorządu 

terytorialnego( organy stanowiąco-kontrolne gminy, powiatu i 

województwa, ich wewnetrzna organizacja i zakres właściwości, 

organy wykonawcze gminy , powiatu i województwa, 4. Pojecie i 

katalog zadań realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, 5. Instytucja nadzoru( pojęcie nadzoru, nadzór a 

kontrola, ustawowe organy nadzoru i rozstrzygnięcia nadzorcze, 6. 

Samorządowe Kolegia Odwoławcze i ich powiązanie z samorządem 

terytorialnym( wewnetrzna struktura kolegiów, formy rozstrzygnięć 

podejmowanycj przez SKO.  

 

Literatura podstawowa/dodatkowa 

1. E. Nowacka, Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji 

administracji, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, 2. B. 

Dolnicki, Samorząd terytorialny w Polsce, Wyd. Wolters 

Kluwer, Warszawa 2009, 3. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. 

Podstawy ustroju i działalności, Wyd. LexisNexis, Warszawa 

2010, Literatura uzupełniająca: J. Hauser Administracja 

publiczna, wydanie II, Wyd. PWN, Warszawa 2011. M. Stahl, 

Encyklopedia samorządu terytorialnego, część II Zadania i 

kompetencje, Wyd. Difin, Warszawa 2011 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 
Wykład prowadzony w oparciu o multimedialną 

prezentację 

Sposoby weryfikacji określonych 

efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta 

Egzamin ustny. Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych następuje na egzaminie 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z 

kryteriami oceniania) 

Sposób oceniania: znajomość podstawowych instytucji prawa 

samorządowego-3.0, kompleksowa znajomość podstaw 

prawnych, zasad na jakich opiera się wewnetrzna organizacja i 

specyfika poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, - 

4,0, kompleksowa znajomośc zagadnień będących  przedmiotem 

prawa samorządowego, połączona ze znajomością specyfiki j.s.t. 

i ich roli w systemie organów administracji publicznej 

Bilans punktów ECTS 

 
Studia niestacjonarne: 

Godziny kontaktowe: 10 h  
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Łączna liczba punktów ECTS: 3 

 


