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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Partnerstwo publiczno – prawne 

Nazwa w języku angielskim 
Public socjal partnerships 

Język wykładowy 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 Anna Duk-Majewska 

Założenia i cele przedmiotu 

W ramach kursu studenci powinni pogłębić swoja wiedzę 

z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz 

zapoznać się z metodami współpracy administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi  

 

WIEDZA 

Słuchacz 

  

 

 

 

 

  

Zna podstawową terminologię dotyczącą partnerstwa publiczno - 

prawnego  

 

Ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach państwa, 

strukturach i instytucjach prawa oraz relacjach zachodzących między 

nimi oraz między nimi a podmiotami sektora prywatnego  

Efekty kształcenia 

(wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne) 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Słuchacz 

Potrafi prawidło zastosować akty prawne do analizy współpracy 

administracji publicznej z podmiotami pozarządowymi  

  
 

  
 



2 

 

  
 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Słuchacz 
  

 
  

  
 

  Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, konieczności 

stałego doskonalenia zawodowego oraz umie uczestniczyć w 

przygotowaniu projektów dotyczących współpracy sektora publicznego 

i społecznego 

   

      

Forma i typy zajęć 
wykład 

  

Wymagania wstępne i dodatkowe Nie dotyczy. 

Treści modułu kształcenia 

1. Sieciowy model współpracy administracji publicznej z 

podmiotami niepublicznymi; 

2. Definicja trzeciego sektora; 

3. Formuła społeczeństwa obywatelskiego; 

4. Geneza partnerstwa publiczno – społecznego; 

5. Koncepcja nowego zarządzania publicznego; 

6. Pojęcie organizacji pozarządowej; 

7. Organizacje pożytku publicznego; 

8. Teoretyczne i praktyczne ujęcie zasad współpracy 

między administracją publiczną a organizacjami 

pozarządowymi; 

9. Tryb zlecania organizacjom pozarządowym realizacji 

zadań publicznych; 

10. Programy współpracy; 

11. Funkcje partnerstwa publiczno – społecznego; 

12. Społeczne uwarunkowania zaangażowania się w 

działalność organizacji pozarządowych; 

13. Finansowanie sektora pozarządowego; 

 

 

Literatura podstawowa/dodatkowa 

 Literatura podstawowa:                                                                                                                               

1. J. Blicharz, Udział polskich organizacji 

pozarządowych w wykonaniu zadań administracji 

publicznej, Wrocław 2005; 

2. J. Blicharz, A. Huchla, Ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

Komentarz, Warszawa 2008; 

3. M. Halaszka – Kurleto, Organizacje pozarządowe 

w działalności pożytku publicznego, Warszawa 

2008;  

Literatura uzupełniająca                                           
1. H. Izdebski, Administracja publiczna. Zagadnienia 

ogólne, Warszawa 2004; 

2. G. Makowski, M. Koziarek, Wymiary użyteczności 
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społecznej, Warszawa 2009; 

  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 
Wykład problemowy z zastosowaniem technik 

multimedialnych.  

Sposoby weryfikacji określonych 

efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta 

Egzamin ustny na którym następuje weryfikacja efektów 

kształcenia w zakresie umiejętności, wiedzy i kompetencji 

społecznych.   

Forma i sposób zaliczenia (wraz z 

kryteriami oceniania) 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kursu – 3, 

rozbudowana znajomość zagadnień z zakresu kursu – 4, 

zaawansowana znajomość zagadnień z zakresu kursu – 5.   

Bilans punktów ECTS 

 

Studia niestacjonarne: 

Godziny kontaktowe: 12 h ćwiczenia 

Łączna liczba punktów ECTS -3 

 

 


